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Inleiding
Slovenië vierde in 2011 het twintigjarig jubileum van de onafhankelijkheid van Joegoslavië en is
daarmee een van de jongste staten van Europa. Mede door de vrij recente onafhankelijkheid is
Slovenië in het Westen een relatief onbekend land. Pas sinds een aantal jaren is het land bij westerse
toeristen in trek en krijgt het land zodoende enige bekendheid. Voor de gemiddelde Nederlander is
Slovenië echter nog steeds een land waar geen duidelijk beeld van bestaat. Een blik op de kaart van
Europa plaatst Slovenië in een hoekje tussen Italië, Oostenrijk, Kroatië en Hongarije. Met name Italië,
Oostenrijk en Kroatië maken deel uit van drie duidelijk te onderscheiden cultuurgebieden binnen
Europa. Het kleine Slovenië, dat ongeveer 60% van het oppervlak van Nederland beslaat, ligt hier als
een soort ‘drieculturenpunt’ tussen.
Met niet veel meer dan bovenstaande observatie als mijn kennis over Slovenië ben ik zomer
2010 voor vier maanden naar Slovenië vertrokken om in de hoofdstad Ljubljana stage te lopen aan
de Nederlandse ambassade. Als jonge historicus beschouw ik mijzelf als iemand met een degelijke
algemene ontwikkeling wat betreft de landen van Europa. Al ben ik niet in alle landen geweest,
dankzij mijn opleiding en eigen interesse heb ik van de meeste landen wel een bepaald beeld dat is
gevormd aan de hand van de Europese geschiedenis die ik heb bestudeerd. In het geval van Slovenië
kon ik mij echter nauwelijks een voorstelling maken. Wanneer ik aan vrienden of op feestjes en
dergelijke vertel dat ik in Slovenië ben geweest is de reactie in de meeste gevallen hetzelfde:
“Slovenië? Dat zegt me helemaal niets.” Ook de media in Nederland en de overige westerse landen
hebben vaak uiteenlopende ideeën over waar men Slovenië moet plaatsen of wat het land precies
inhoudt. Het wordt verschillend op de ‘Balkan’, in Oost-Europa of in Centraal-Europa geplaatst.1
Tijdens mijn verblijf in Slovenië kwam de ligging van Slovenië op een kruispunt van culturen duidelijk
naar voren. Alleen al wat betreft de architectuur van doorsnee huizen en kerken bestaan grote
verschillen tussen de regio’s. Gebouwen in de regio rond Ljubljana in het noorden zijn vergelijkbaar
met de bouwstijl in Oostenrijk, maar wanneer je de snelweg van Ljubljana naar het Westen neemt,
verandert de stijl na een bepaalde bergrug vrij abrupt naar een Mediterrane bouwstijl zoals in Italië.
Maar zoals aangegeven is Slovenië pas rond de twintig jaar onafhankelijk en het is niet alleen de
architectuur die door verschillende culturen is beïnvloed. Door de geschiedenis heen heeft Slovenië
bij verschillende grotere staatkundige entiteiten gehoord. Recentelijk (1918-1991) was dat
Joegoslavië, maar het heeft ook een periode van Italiaanse overheersing gekend (1918-1945), nadat

1

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1037965/2010/10/25/Eerste-zwarteburgemeester-in-Oost-Europa.dhtml; Meijer, H., “Slovenië kan brug slaan tussen EU en Balkan”, Dagblad van
het Noorden, 23 november 2002; “Why Slovenia is not the Balkans”, The Economist (20 november 2003);
“Cleaning up Slovenia’s Muck”, The Economist (23 september 2010).
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het eeuwenlang onderdeel was van Oostenrijk (~800-1918). Slovenië was, anders gezegd, voor het
grootste deel van de geschiedenis een vrij kleine provincie van een groter geheel.
Hoewel Slovenië op een kruispunt van vier belangrijke linguïstische groepen in Europa ligt (de
Germaanse, Romaanse, Zuid-Slavische en Fins-Oegrische taalgroepen), is de belangrijkste scheidslijn
waar het zich op bevindt die tussen het ‘Westen’, of West-Europa, en de ‘Balkan’. Slovenië vormt de
meest noordwestelijke bevolkingsgroep die deel uitmaakt van de Zuid-Slavische taalgroep. De
scheidslijn tussen West-Europa en de Balkan vormt een kloof tussen twee cultuurgebieden en is ook
al eeuwenlang duidelijk zo ervaren.2 Beide termen zijn bovendien geografisch gezien niet duidelijk
gedefinieerd en staan mogelijk op de wat langere termijn open voor verandering. Wel kan worden
gezegd dat de Balkan voornamelijk bewoond wordt door volkeren die deel uitmaken van de ZuidSlavische taalgroep, waar de Slovenen ook toe behoren.
Wat mij opviel tijdens mijn verblijf in Slovenië, in het kader van de persberichten die ik voor
mijn stage-opdracht moest lezen, was dat veel Sloveense politici er absoluut niet van gediend zijn om
bij de ‘Balkan’ te worden ingedeeld. Ondanks het feit dat Slovenië van 1918 tot 1991 (met een korte
onderbreking door Duitse, Italiaanse en Hongaarse annexatie tijdens de Tweede Wereldoorlog) bij de
Balkanstaat Joegoslavië hoorde en er een linguïstische verwantschap is van het Sloveens aan de ZuidSlavische talen van de Balkan, zijn de meeste Slovenen van mening dat hun land juist niet tot de
Balkan mag worden gerekend.3 Zoals eerder aangegeven wordt Slovenië door westerse media in
verschillende geografische regio’s geplaatst. In de praktijk wordt Slovenië, in bijvoorbeeld de
Nederlandse media, vaak gezien als ‘een land in de Balkan’ of zelfs in Oost-Europa.4 De opvatting dat
Slovenië, als voormalige republiek van het Socialistische Joegoslavië, onderdeel is van de Balkan is in
het Westen waarschijnlijk de meest voorkomende opvatting. Een artikel in het Dagblad van het
Noorden noemt Slovenië bijvoorbeeld “het rijkste deel van de Balkan”.5 De Britse krant The
Economist sprak ten tijde van een sterk groeiende Sloveense economie weliswaar van een Sloveense
“escape from the Balkans” (november 2003), maar in de meer recente berichtgeving is de
lokalisering weer terug in de Balkan: “Slovenia is not free of the organised crime that is such a
problem elsewhere in the Balkans” (september 2010).6 Soms wordt Slovenië echter weer wel tot
Centraal-Europa of zelfs West-Europa gerekend. De invloedrijke politieke wetenschapper Samuel

2

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD, “Sebrenica: a ‘safe’ area, Appendix V, Western
Perceptions and Balkan realities”, (Amsterdam 2002), p. 14-17.
3
“Janez Drnovsek, Slovenia’s Dogged Guardian”, The Economist (20 april 2000).
4
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1037965/2010/10/25/Eerste-zwarteburgemeester-in-Oost-Europa.dhtml.
5
Meijer, H., “Slovenië kan brug slaan tussen EU en Balkan”, Dagblad van het Noorden, 23 november 2002.
6
“Why Slovenia is not the Balkans”, The Economist (20 november 2003); “Cleaning up Slovenia’s Muck”, The
Economist (23 september 2010).
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Huntington deelde Slovenië, samen met Kroatië, bijvoorbeeld wel in bij het westerse cultuurgebied
in zijn ‘Clash of Civilizations’-these.7
Het beeld dat Slovenië onderdeel zou zijn van de Balkan wordt door de Slovenen zo veel
mogelijk bestreden, wellicht nog sterker dan dat zij door anderen daadwerkelijk in de Balkan worden
geplaatst.8 Toen de Amerikaanse krant The Washington Times in 2006 Slovenië tot de Balkanlanden
rekende waar de Amerikaanse president een bezoek aan zou brengen, leverde dit vanuit alle
windstreken van de wereld klachtenbrieven op van kwade Sloveense emigranten.9 De krant beriep
zich toen op definities uit de Encyclopedia Britannica, de American Heritage Dictionary en een
uitspraak van de Britse prins Charles uit 1998 dat Slovenië toch echt als de Balkan moest worden
gezien. Maar niet alleen gewone burgers maken zich druk om de plaatsing van Slovenië in de Balkan.
De Sloveense overheid heeft sinds eind jaren negentig actief geïnvesteerd in het distantiëren van
Slovenië van het negatieve ‘Balkan’-stereotype. Dit blijkt bijvoorbeeld uit manipulatie van
landkaarten op Sloveense overheidswebsites, waarbij de kaart van Europa zo wordt bijgesneden dat
Slovenië in het midden komt te liggen en Scandinavië bijvoorbeeld wordt weggelaten.10
Deze ontkenning van betrokkenheid bij de Balkan gaat gepaard met een negatief stereotype
onder de Slovenen van de volkeren ten zuiden van Slovenië: Kroaten, Serven, Bosniërs en Albanezen
worden gezien als lui, onbeschaafd en barbaars. In mijn rapportage over de positie van etnische
minderheden in Slovenië moest ook een mate van discriminatie jegens immigranten van deze
bevolkingsgroepen worden geconstateerd. Migranten proberen over het algemeen hun afkomst te
verhullen. Er kan gezegd worden dat intolerantie jegens immigranten en asielzoekers, waarvan het
merendeel afkomstig is uit het voormalige Joegoslavië, in de Sloveense maatschappij wijdverbreid
is.11 Slovenië kent dus zowel een tendens waarin men zich sterk met termen als het ‘Westen’ en
‘Europa’ wil identificeren, als een negatieve stereotypering van de bevolkingsgroepen uit en in de
staten ten zuiden van Slovenië.
De vraag die bij deze observatie al snel opkomt is hoe dit te rijmen valt met de recente
geschiedenis van Slovenië. Slovenië was namelijk tot 1991 onderdeel van Joegoslavië en Slovenen
leefden dus in één staat met de Kroaten, Serviërs, Bosniërs en Macedoniërs. Als Slovenië eigenlijk
een westers of Europees land is en beslist niets te maken heeft met de Balkan, zoals veel Slovenen en
7

Huntington, S. P., The Clash of Civilizations (New York 1996), p. 26.
Šarid, L.; Musolff, A.; Manz, S. (eds.), Contesting Europe’s Eastern Rim: Cultural Identities in Public Discourse
(Londen 2010), p. 56-57.
9
“Slovenija je… na Balkanu”, Delo (13 juli 2006).
10
Purcell, D.; Kodras, J., “Information Technologies and Representational Spaces at the Outposts of the Global
Political Economy: Redrawing the Balkan Image of Slovenia”, Information, Communication and Society Vol.3
Nr.1 (2001) p. 350.
11
Bajt, V. “Slovenians and the Other” in: Kuzmanid, T.; Pajnik, M. (eds.), Nation-States and Xenophobias: In the
Ruins of Former Yugoslavia (Mirovni Institut 2005) P. 47.
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de Sloveense overheid doen voorkomen, waarom was Slovenië dan bijna zeventig jaar onderdeel van
Joegoslavië, dé Balkanstaat bij uitstek? Is de aansluiting bij Joegoslavië dan een ahistorische
ontwikkeling geweest voor Slovenië, of moet de distantiëring van Joegoslavië anders worden
verklaard, bijvoorbeeld als retoriek om (economische) aansluiting bij Europa en de EU te zoeken?
Onder andere in Kroatië vindt een soortgelijke ontkenning van behoren bij de Balkan plaats, al is
deze van een andere aard dan die in Slovenië.12 In Kroatië spreekt men vooral over een streven naar
ontsnapping uit de Balkan, maar in Slovenië is men overtuigd nooit bij de Balkan gehoord te hebben.
Slovenië was met andere woorden altijd westers voordat het onderdeel werd van Joegoslavië en
daarmee onderdeel van de Balkan. De onafhankelijkheid in 1991 bevrijdde de Slovenen van een
gedeelde samenleving met de Balkan, althans zo wordt nu geclaimd.13
Het feit dat men in Nederland, andere West-Europese landen en de Verenigde Staten een
beeld heeft van Slovenië als onderdeel van de Balkan, Oost-Europa etc. heeft ongetwijfeld veel te
doen met de recente geschiedenis, met name de Koude Oorlog. Slovenië lag toen nou eenmaal
achter het IJzeren Gordijn en bijvoorbeeld Nederland en Slovenië lagen daarmee letterlijk in twee
verschillende werelden. De grens tussen Slovenië en Italië kende zelfs zijn eigen, minder bekende
versie van de Berlijnse Muur: de voorheen Sloveense stad Gorica werd in de Koude Oorlog opgedeeld
tussen een westers Italiaans gedeelte (Gorizia) en een communistisch deel (Nova Gorica), gescheiden
door een hekwerk dat dwars door de stad liep. De ideologische tegenstelling werd geïllustreerd door
de dichtbijgelegen Sabotin-berg waarop met grote letters “NAŠ TITO” (onze Tito) stond geschreven,
met verderop de berg een grote Italiaanse vlag. Het is daarom niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld
Nederlanders Slovenië nu niet direct als westers land zien. De generatie die op dit moment de
boventoon voert in de internationale politiek is opgegroeid terwijl Slovenië voor het Westen eigenlijk
onzichtbaar was.
De recente geschiedenis heeft het beeld dus mogelijk vertekend. Om te achterhalen of
Slovenië inderdaad een westers land is en niets te maken heeft met de Balkan moet verder terug in
de geschiedenis worden gekeken. Dit paper zal onderzoeken of Slovenië op een meer fundamentele
manier toch bij het ‘Westen’ en ‘Europa’ hoort en niet bij de ‘Balkan’ en het voormalige Joegoslavië
zoals in de westerse wereld nog vaak wordt gedacht. Een onderzoek naar de vorming van de
Sloveense identiteit en de omstandigheden van aansluiting bij Joegoslavië kan dit inzicht verschaffen.
Het kan ook de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid van enerzijds het behoren tot Joegoslavië gedurende
de twintigste eeuw en anderzijds het huidige ontkennen van enige connectie met de zuidelijke staten

12

Šarid, L., “Balkan Identity: Changing Self-images of the South Slavs”, Journal of Multilingual and Multicultural
Development, 25: 5, (2004), p. 396.
13
Šarid, L., “Balkan Identity: Changing Self-images of the South Slavs”, p. 393.
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van datzelfde Joegoslavië (gelegen in de Balkan) verklaren. Dit paper richt zich daarom op de
volgende hoofdvraag, onderverdeeld in twee deelvragen:

Is de volledige distantiëring van Slovenië van de Balkan en de identificatie met het Westen
door veel Slovenen terecht; en hoe verhoudt dit zich tot de zeventig jaar dat Slovenië
onderdeel was van de Balkanstaat14 Joegoslavië?
A. Wat waren de politieke, culturele en economische betrekkingen van Slovenië in de
aanloop tot aansluiting bij Joegoslavië (~800-1917)?;
B. Wat was de Sloveense rol en houding in de formatie van Joegoslavië aan het eind van de
Eerste Wereldoorlog (1917-1921)?

Historische internationale betrekkingen kunnen zo inzicht geven in de huidige internationale
politieke positionering van Slovenië. Ik zal de periode waarin Slovenië onderdeel uitmaakte van
Joegoslavië verder niet bij mijn onderzoek betrekken, omdat de twee deelvragen die ik hierboven
heb gesteld naar mijn mening de fundamentele aspecten van de Sloveense identiteit kunnen
ontleden. Bovendien is over de positie van Slovenië binnen Joegoslavië al relatief veel geschreven,
met name in connectie met de Balkanoorlog van de jaren negentig en de rol van Slovenië in het
uiteenvallen van Joegoslavië. 15 Een onderzoek dat uitgebreider ingaat op de historische achtergrond
om de positie van Slovenië tegenover de Balkan te bepalen ontbreekt echter. Los van een korte
illustratie van het huidige Slovenië zal ik mij dus niet met de Joegoslavische periode bezighouden.
Centraal in dit paper staat de rol van de internationale betrekkingen van de Sloveense gebieden in de
wording van de Sloveense identiteit, waardoor ik een fundamenteler inzicht kan geven in de relatie
tussen Slovenië, het Westen/Europa en de Balkan.
Ik zal in chronologische volgorde het eigenbeeld van de Slovenen en de feitelijke historische
situatie beschrijven op politiek-militair, cultureel en economisch gebied voor de periode ~800 tot
1500; de periode 1500 tot 1800; en de periode 1800 tot 1918 (deelvraag A). Daarnaast zal ik voor elk
van deze periodes aandacht besteden aan het beeld dat de buitenwereld van Slovenië op dat
moment had, oftewel of het als onderdeel van het Westen werd gezien of niet. Als toetsing voor de
bevindingen van vraag A zal ik daarna de aansluiting van Slovenië bij Joegoslavië aan het eind van de
Eerste Wereldoorlog beschrijven. Een onderzoek hiernaar geeft inzicht in de vraag hoe de aansluiting
14

Zoals reeds aangegeven: De termen ‘Balkan’ en ‘Balkanstaat’ zijn omstreden en onduidelijk gedefinieerd, en
in dit geval bovendien door anderen opgelegd. Voor de uitleg over deze problematiek zie het onderdeel
“Verklaring van het begrip ‘Balkan’: Balkanisme”.
15
Voor een overzichtswerk over de rol van Slovenië in de Balkanoorlog en de Balkanoorlog zelf, zie: Ramet,
S.P., Thinking About Yugoslavia (Cambridge 2005).
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bij Joegoslavië zich verhoudt tot de historische betrekkingen van Slovenië daarvóór; en de vraag of
hier sprake is van continuïteit of niet (deelvraag B). In mijn conclusie zal ik kunnen beantwoorden of
Slovenië een westers land is zoals veel Slovenen claimen of dat het toch een belangrijke connectie
met de Balkan heeft.
De literatuur die ik voor dit onderzoek zal gebruiken bestaat uit een aantal boeken gericht op
de Sloveense geschiedenis, met name Slovenska Zgodovina en Slovenia and the Slovenes. Ik zal dit
aanvullen met boeken en artikelen om de verdieping te kunnen zoeken bij belangrijke
deelonderwerpen. Daarnaast zal ik eerst ingaan op de theorie en problematiek rond het begrip
‘Balkan’, waarbij het boek Imagining the Balkans door Maria Todorova het meest invloedrijk is. Als
kader hieromheen kan ik mijn kennis uit het schrijven van het minderhedenrapport voor
Buitenlandse Zaken en een beeldvorming van het land door het meedraaien op de ambassade
gebruiken. Daarnaast ben ik door omgang met Slovenen veel te weten gekomen over de Sloveense
geschiedenis en zaken die in Slovenië spelen.

Het huidige Slovenië.
Hier volgt een korte schets van Slovenië om een beeld te krijgen van het land dat onderwerp is van
dit paper.

Geografische ligging tussen Balkan, Italië en Duitstalige landen.
Slovenië wordt omringd door een aantal belangrijke en invloedrijke Europese cultuurgebieden.
Daarnaast ligt het op een kruispunt van vier belangrijke Europese taalgroepen, namelijk de
Germaanse, Romaanse, Slavische en Fins-Oegrische taalgroepen. De Sloveense taal is onderdeel van
de Slavische talen, specifiek van de Zuid-Slavische taalgroep die op de Balkan gesproken wordt. Men
zou de kruispuntfunctie van Slovenië nog kunnen doortrekken tot de geografie. Slovenië is onderdeel
van de oostelijke grens van het Alpengebergte; Westelijk Slovenië vormt de toegang tot de NoordItaliaanse laagvlakte; Oost-Slovenië vormt het begin van de zogenaamde ‘Pannonische Vlakte’ en de
‘Dinarische Alpen’ beginnen in Zuidwest Slovenië en lopen tot aan Montenegro door. Bij deze
verschillende geografische gebieden horen bovendien klimatologische verschillen: West-Slovenië
kent een Mediterraan klimaat, terwijl men op een uur rijden van de Middellandse Zee kan skiën in
het Alpine klimaat van Noord-Slovenië. Het laatste is een feit dat vaak benadrukt wordt in
toeristische brochures over Slovenië.
Qua architectuur komen in Slovenië de Oostenrijkse, Italiaanse en Hongaarse stijlen bijeen.
De Oostenrijkse invloed is vooral te zien in de hoofdstad Ljubljana, waar de regeringsgebouwen, het
kasteel en de belangrijkste kerken erg Oostenrijks aandoen. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de
kerkgebouwen in Barokke stijl en de alpine daken in de dorpen van Noord- en midden-Slovenië. In
8

het oosten van Slovenië, het Prekmurje-gebied, ziet men nog oude houten boerderijen in een stijl die
in Hongarije veel te vinden is. In het westen zijn de huizen Mediterraan van stijl met witgeverfde
muren en rode daken. De lokale dialecten worden daarnaast door verschillende talen beïnvloed: zo
gebruikt men in Maribor veel Duitse leenwoorden, terwijl Slovenen uit Nova Gorica veel Italiaanse
leenwoorden gebruiken. Vloeken geschiedt overal voornamelijk in het Servo-Kroatisch, omdat het
Sloveens bijna geen scheldwoorden kent.16

Slovenië anno 2011
Slovenië verklaarde de onafhankelijkheid van het Socialistische Joegoslavië op 25 juni 1991, gevolgd
door de Tiendaagse Oorlog waarin Sloveense politie en leden van het Sloveense Territoriale Leger het
Joegoslavische leger versloegen. Slovenië was verder niet betrokken bij de oorlogen in de rest van
het voormalige Joegoslavië in de jaren negentig. Vanaf 1991 is Slovenië een parlementaire
democratie. In juni 2004 werd het land lid van de Europese Unie en in hetzelfde jaar werd het ook lid
van de NAVO. Slovenië is de enige voormalige Joegoslavische republiek die lid is van de EU. De
bevolking van ongeveer twee miljoen mensen bestaat anno 2011 voor ongeveer 80-85% uit etnische
Slovenen en 5-10% zijn immigranten uit andere delen het voormalige Joegoslavië die zowel in de
Joegoslavische tijd als daarna immigreerden.17 Daarnaast bestaat er een kleine Italiaanse en
Hongaarse minderheid in het land. De meeste Slovenen zijn Rooms-Katholiek.
Slovenië behoort tot de ontwikkelde landen volgens de Human Development Index van de
Verenigde Naties, wederom als enige van de voormalige Joegoslavische republieken.18 Het land kent
tevens het hoogste BBP per hoofd van de bevolking van alle nieuwe Europese lidstaten.19 De
Sloveense handel is vooral gericht op andere Europese lidstaten, zoals Duitsland, Oostenrijk, Italië en
Frankrijk. Handel met de rest van het voormalige Joegoslavië is na 1991 sterk afgenomen, maar
groeit de afgelopen jaren weer.20 Op mensenrechtengebied bestaan problemen met de zogenaamde
izbrisani, Joegoslavische immigranten die begin jaren negentig uit het bevolkingsregister zijn
geschrapt en nog niet zijn gecompenseerd en een algemeen klimaat van intolerantie jegens
immigranten en asielzoekers.21
De positie van Slovenië is kortom vrij uniek voor Europa door de samenkomst van zowel
culturele als natuurlijke verschillen. Het is daarnaast een economisch ontwikkeld land en onderdeel
16

Het ergste Sloveense scheldwoord kan worden vertaald als “300 duivels”.
http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7 (08-09-2011).
18
http://hdr.undp.org/en/statistics/ (20-08-2011).
19
"Report for Selected Countries and Subjects, October 2009 World Economic Outlook", International
Monetary Fund 2009.
20
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatia-slovenia-boast-improved-economic-cooperation (08-092011).
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van een aantal belangrijke internationale organisaties. Nu een beeld bestaat van Slovenië kan ik mij
gaan richten op de hoofdvraag. Maar voor ik in kan gaan op de vraag of Slovenië een westers land is
en distantiëring van de Balkan terecht is, moet ik een aantal termen nader toelichten.

Verklaring van het begrip ‘Balkan’: Balkanisme.
Allereerst moeten de termen ‘westers’ (of ‘het Westen’ etc.) en ‘Balkan’ worden toegelicht
aangezien zij onderdeel van de hoofdvraag vormen. Het Balkanisme is de term die het gebruik van de
term ‘Balkan’ aanduidt. Het Westen en de Balkan vormen een aanduiding voor twee verschillende
cultuurgebieden, net als bijvoorbeeld het ‘Midden-Oosten’. Een wereldindeling in cultuurgebieden,
zoals een westers- en Balkan-cultuurgebied, is overigens op zichzelf al niet onomstreden.22 De
termen ‘het Westen’ en ‘de Balkan’ worden echter in de praktijk veel gebruikt en roepen een
duidelijk beeld op. Het zijn daarom toch duidelijk te onderscheiden cultuurgebieden, al zijn de
grenzen van die gebieden niet duidelijk. Bij welk cultuurgebied Slovenië het meest hoort zal ik pas
aan het eind van dit paper kunnen antwoorden, maar Slovenië wordt in het Westen vaak bij de ZuidSlavische, of ‘Balkan’-cultuurgroep ingedeeld.23

Waar liggen het Westen en Europa?
Zowel de termen ‘het Westen’ als ‘de Balkan’ zijn moeilijk om duidelijk te definiëren. Een onderdeel
van het ‘Westen’ is bijvoorbeeld ‘West-Europa’, maar ook deze term omvat verschillende landen
afhankelijk van wie de term gebruikt. In de meest recente, enigszins duidelijke afbakening,
refereerden het ‘Westen’ en ‘West-Europa’ aan het door de Verenigde Staten geleide machtsblok
van democratische staten uit de Koude Oorlog. Het Westen stond tijdens de Koude Oorlog tegenover
‘Oost-Europa’ en de Sovjet-Unie. ‘West-Europa’ verwijst echter ook naar de ‘westerse cultuur’, een
cultuurgebied gebaseerd op de erfenis van de Grieks-Romeinse cultuur en de specifieke
herontdekking hiervan tijdens de Renaissance, die zich vanuit Italië steeds verder naar het
noordwesten van Europa verspreidde. Humanisme, Rationalisme en de politieke en filosofische
gedachten uit de Verlichting zijn naast de Grieks-Romeinse grondslag kenmerkend voor de westerse
cultuur. Het westerse cultuurgebied, zou men kunnen stellen, is daarmee verplaatst van de oude
grenzen van het Romeinse Rijk, van Schotland tot Mesopotamië, naar de grenzen van het op Rome
gerichte Christendom van de Middeleeuwen, tot de grenzen die het tijdens de Vroegmoderne
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periode aannam.24 Westerse cultuur wordt in een boek gewijd aan dit onderwerp in culturele zin
beschreven als “*implying+ many things: freedom and free, participatory political institutions;
economic initiative and opportunity; monotheistic religious faiths *…+; rationalism and ordered
thought in the social, political and philosophical realms”.25
In de context van Slovenië wordt met het Westen in de praktijk gedoeld op West-Europa,
wanneer men zich van de Balkan distantieert en zich als onderdeel van Europa portretteert. Wanneer
je “Western Europe” in een internetzoekmachine zoals Google invoert, krijg je ook veel diverse
indelingen te zien. Sommige focussen puur op het geografische ‘West-Europa’ (bijvoorbeeld GrootBrittannië, de Benelux, Frankrijk en Spanje), maar andere websites bezien West-Europa als
cultuurgebied. In laatste instantie zijn de verschillen soms erg groot: een kaart van een Amerikaans
toeristenbureau plaatst alles ten oosten van Duitsland buiten West-Europa, inclusief Oostenrijk,
terwijl andere kaarten heel het voormalige Joegoslavië en de tot de EU toegetreden Oost-Europese
staten includeren.26 Duidelijk is dat West-Europa, als het relevante onderdeel van het Westen, ook
niet eenduidig te definiëren is. Ik zal hier echter niet dieper op ingaan. Het Westen waar veel
Slovenen bij willen horen beschouw ik in dit paper als het westerse of West-Europa, dat gekenmerkt
wordt door een bepaalde bewondering voor de Grieks-Romeinse cultuur en een deelname aan de
belangrijkste politieke, culturele en religieuze ontwikkelingen die de westerse cultuur hebben
gevormd, zoals bijvoorbeeld de Verlichting. Eén manier die Westerlingen in de loop van de
geschiedenis hebben gebruikt om zichzelf te definiëren is om een westers anti-beeld te creëren bij
onbekende culturen en volkeren die in ieder geval geen deel uitmaakten van de westerse wereld van
dat moment. Ik kom hier later op terug.

Waar ligt de Balkan en wat zijn de kenmerken ervan?
De Geografische ligging van de Balkan
Een algemene encyclopedie zoals Encyclopedia Brittanica beschrijft de Balkan als het gebied tussen
de Adriatische Zee, de Middellandse Zee, de Egeïsche Zee en de Zwarte Zee.27 Het vormt in deze zin
een groot schiereiland. Het probleem bij de precieze definiëring van waar de Balkan begint ligt dan
ook bij de landen in het noorden. Encyclopedia Brittanica rekent Slovenië, Kroatië, BosniëHercegovina, Servië, Kosovo, Montenegro, Macedonië, Albanië, Bulgarije, Roemenië en Moldavië tot
de Balkanlanden, maar Griekenland bijvoorbeeld niet. Andere interpretaties van de Balkan laten
24
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soms Turkije, Roemenië, Hongarije, Slovenië en Kroatië buiten de definitie.28 De noordelijke grens
van de Balkan is het meest aan interpretatie onderhevig. Soms wordt de lijn die de rivieren de
Donau, Sava en Kupa vormen als noordelijke grens aangehouden, waarbij Roemenië en Hongarije
buiten de Balkan worden gerekend.29 Slovenië en Kroatië liggen volgens deze definitie slechts
gedeeltelijk in de Balkan. Bij ‘fysieke’ geografen wordt Slovenië soms wel en soms niet tot de Balkan
gerekend, maar in het geval van politiek-geografische indelingen wordt Slovenië meestal wel tot de
Balkan gerekend, omdat het onderdeel is van het voormalige Joegoslavië.30 In strikt geografische zin
valt Slovenië in moderne classificaties daarom dikwijls buiten de Balkan, maar wanneer men deze
classificatie een culturele of historische dimensie geeft wordt Slovenië in veel wetenschappelijke
literatuur wel tot de Balkan gerekend.31 Zoals eerder aangegeven plaatsen westerse (Nederlandse,
Britse en Amerikaanse) media Slovenië vaak ook in de Balkan, hierbij eerder voortbouwend op
stereotypen dan op een wetenschappelijke afweging. De Europese Unie rekent Slovenië als geheel
niet tot de regio ‘Westelijke Balkan’ (bestaand uit Albanië, Bosnië-Hercegovina, Kroatië, VJR
Macedonië, Montenegro, Servië en Kosovo).32 Dit kan echter te maken hebben met het feit dat
Slovenië als enige onderdeel is van de EU. Zo is bij elke geografische definitie wel een verklaring te
bedenken, maar duidelijk is dat de term ‘Balkan’ geen duidelijk overeengekomen gebied aanduidt.
De Balkan is daarom meer een subjectieve term die niet zozeer op een duidelijke geografische grens
slaat maar op een aantal karakteristieken of stereotypen.

De Culturele definitie van de Balkan
Naast een betrekkelijk overzichtelijke geografische definitie, roept de term ‘Balkan’ ook een culturele
stereotypering op. Het beeld van de Balkan dat nu in de westerse beleving bestaat is vanaf ongeveer
de negentiende eeuw ontstaan, maar is gebaseerd op zowel de eerdere Byzantijnse als Ottomaanse
geschiedenis. Het Groot Schisma uit 1054 zorgde al tijdens de Middeleeuwen voor wantrouwen en
wederzijdse vijandigheid tussen het Rooms-Katholieke Westen en de Orthodoxe gebieden die in de
invloedssfeer van Constantinopel lagen, waaronder de Balkan.33 Niet alleen de strijd tegen de
Ottomaanse Turken, maar ook die tegen de Orthodoxe Kerk heeft aan het negatieve beeld van de
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Balkan bijgedragen. Bijvoorbeeld de plundering van Constantinopel in 1204 illustreert de soms
openlijke vijandigheid tussen de twee Christelijke invloedssferen.
Het beeld van de Balkan in de westerse beleving vanaf de negentiende eeuw kan worden
samengevat als een etnisch heterogeen, maar qua temperament homogeen gebied van wanorde en
geweld.34 De Balkan betekent in het beeld gevaar te midden van onverklaarbare conflicten tussen de
verschillende volkeren, om redenen die hun oorsprong vinden in een ver verleden.35 De bevolking
wordt gezien als neigend naar gewelddadig gedrag, tribale loyaliteiten en claustrofobie.36
Balkanbewoners zijn barbaars en onbeleefd.37 Het eerder genoemde beeld van ‘barbaren’ uit de
Oudheid komt overeen met het beeld van de Balkan sinds de negentiende eeuw. Barbaren zijn de
tegenhangers van de beschaafde wereld, in dit geval het Westen. Daarnaast heeft het beeld van de
Balkan ook een zekere mystieke lading. Dit komt sterk naar voren in de literatuurklassieker ‘Dracula’
van Bram Stoker (1897) en alle vampierfilms- en series die in navolging hiervan nog steeds op het
witte doek verschijnen. Dit mystieke element vormt wellicht de overbrugging naar het
Oriëntalistische beeld.38
Het beeld van de Balkan werd tijdens de Koude Oorlog grotendeels vervangen door het
geopolitieke en culturele concept van ‘Oost-Europa’, oftewel dat deel van Europa dat onder de
communistische invloedssfeer viel.39 De regio van het voormalige Joegoslavië was tot het eind van de
Tweede Wereldoorlog een duidelijk voorbeeld van een Balkanstaat. Ten tijde van de Koude Oorlog
werd Joegoslavië echter positiever beoordeeld door de positie als onafhankelijke communistische
staat en verdween het Balkanbeeld naar de achtergrond.40 Maar ondanks dat de term Balkan in
onbruik was geraakt, kreeg het stereotype voor de Balkan een nieuwe impuls door de oorlogen in het
voormalige Joegoslavië in de jaren negentig. Toen oorlog en geweld weer uitbraken aan het begin
van de jaren negentig werd Joegoslavië nog sterker als vanouds met de Balkan geïdentificeerd.41
Deze oorlogen waren de grootste en meest kostbare in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog en
kwamen net nadat de tegenstellingen van de Koude Oorlog in de rest van Europa waren
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Geopolitics Vol. 8, Nr. 2 (2003), p. 138.
37
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weggevallen. Nederland heeft een eigen nationaal trauma aan de oorlogen overgehouden in de vorm
van de val van Srebrenica, waar ongewapende mannen door de Bosnische Serviërs werden vermoord
in een door Nederlanders beschermd gebied. Het voormalige Joegoslavië werd door de oorlogen en
etnische zuiveringen in de ogen van het Westen de meest duistere plek van de Balkan en nog sterker
geïdentificeerd met bloedvergieten en geweld.42
Een ander onderdeel van het beeld van de Balkan is dat de regio als het ‘kruitvat’ of de
‘brandhaard van Europa’ werd gezien.43 In de Balkan laaien conflicten als vuur op, met mogelijk
gevolgen voor de rest van Europa. In de negentiende eeuw bestond de vrees dat conflicten in de
Balkan de rest van Europa in een oorlog konden storten. Tijdens de stabiliteit onder Tito verdween
het idee van een kruitvat, maar eind jaren tachtig bestond toch de vrees dat het uiteenvallen van
Joegoslavië een Derde Wereldoorlog kon ontketenen.44 Het eerdere idee van de Balkan als kruitvat
werd begin jaren negentig vernieuwd door een beeld van Joegoslavië als ‘wespennest’.45 Inmenging
in het wespennest kon er in eerste instantie alleen maar toe leiden dat men er gestoken werd. De
EU-landen voelden zich na veel overleg uiteindelijk toch genoodzaakt in te grijpen in het conflict en
de strijdende partijen om de tafel te dwingen. De laatste fase van de term ‘Balkan’ is grotendeels los
van enige definitie in plaats of tijd, en iets dat ‘Balkan’ is refereert aan het achtergestelde, het
primitieve en het barbaarse.46 Na de oorlogen in Joegoslavië wordt (vooral in de Verenigde Staten)
de term ‘Balkan’ als stereotype beeld gebruikt om elke situatie waar bijvoorbeeld burgeroorlog
woedt te beschrijven.
De Balkan is dus vooral een cultureel gebied, waar staten en volkeren kunnen toe- of
uittreden afhankelijk van de relatie tot en de gelijkenis met het ‘Westen’. De culturele identiteit van
de Balkan, zoals deze term tegenwoordig gebruikt wordt, is dus eigenlijk een westerse uitvinding. De
bevolking in de Balkan heeft de term echter in de westerse opvatting overgenomen.

Verklaring voor het Balkanstereotype: Balkanisme
Wanneer aan een groep mensen gevraagd wordt om een bepaald land of gebied te karakteriseren,
bijvoorbeeld Frankrijk, is het waarschijnlijk dat een aantal karakteristieken door veel mensen wordt
opgenoemd. Dit zou bijvoorbeeld de notie ‘in Frankrijk eet men stokbrood’ kunnen zijn. Dit is een
stereotype dat waarschijnlijk in het hoofd van de meeste Nederlanders te vinden is. Stereotypering
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komt voort uit een natuurlijke voorkeur van de hersenen om te categoriseren.47 Zoals men de vorm
van objecten in categorieën plaatst, doet men dit ook met gebieden en volkeren. In de westerse
cultuur sinds de Oudheid werd vaak de koppeling gemaakt tussen klimaat en volksaard, waarbij een
gematigd klimaat de ‘beste’ volksaard kweekte. Een meer noordelijk of zuidelijk klimaat zorgde voor
de negatieve karaktertrekken die in de barbaarse gebieden buiten Griekenland en later het Romeinse
Rijk werden gevonden.48 Er is met andere woorden altijd een bepaald beeld voor de buitenwereld of
het andere geweest.
Al enkele eeuwen bestaat in Europa een bepaald stereotype voor de ‘Balkan’. Het beeld van
de Balkan is voornamelijk vanaf de negentiende eeuw ontstaan.49 Tijdens de Late Middeleeuwen
bestond in Europa ook een bepaald beeld van de Balkan, vooral als de plaats waar de Christelijke
staten strijd tegen dreigende Islamitische overheersing leverden.50 Dit beeld verdween echter na
verloop van tijd, net zoals het idee van het ‘Christendom’ (in de zin van Europa als saamhorig
Christelijk gebied) langzaam verdwenen is. De naam ‘Balkan’ zelf is een negentiende-eeuwse term uit
het Turks die als ‘beboste bergketen’ vertaald kan worden.51
De stereotypering van de Balkan in de westerse belevenis wordt het ‘Balkanisme’ genoemd,
in navolging van de term ‘Oriëntalisme’, de term voor de westerse stereotypering van het (Midden-)
Oosten.52 Oriëntalisme is door Edward Saïd uitgelegd als “a political vision of reality whose structure
promoted the difference between the familiar (Europe, West, "us") and the strange (the Orient, the
East, "them")”.53 Het negatieve beeld dat men van het Oosten heeft ontwikkeld in de loop der
eeuwen diende als tegenhanger van hoe men zich in het Westen zelf graag zag. De weinig op feiten
gebaseerde stereotypering van het Oosten was voor Europa een manier om zich als het
contrasterende beeld en idee van het negatieve Oosten te definiëren.54 Het Oriëntalisme dient als
manier om het ‘eigen’ van de ‘ander’ te onderscheiden.
In de beeldvorming en stereotypering van de Balkan bestaan echter verschillen met die van
de Oriënt. Het beeld van de Balkan refereert namelijk aan een historische en geografische entiteit,
terwijl de Oriënt een concept is zonder duidelijke afbakening.55 Daarnaast is de plaatsing van de
47
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Balkan verschillend: het ‘Westen’ staat in contrast met het ‘Oosten’, terwijl de ‘Balkan’ zich in een
positie in het midden van de twee bevindt, tussen beschaving en onderontwikkeling, en ook nog in
zekere mate aan het Westen gerelateerd wordt.56 Het boek Imagining the Balkans van Maria
Todorova vormt een van de belangrijkste werken waarin op de vraag wordt ingegaan waar de term
Balkan vandaan komt en wat ermee wordt aangeduid. Zij definieert de Balkan als een plaats “being
geographically inextricable from Europe, yet culturally constructed as “the other” within”.57 De reden
voor deze positionering als ‘andere’ binnen Europa is volgens Todorova dat het de westerse landen
een negatief beeld geeft waartegenover het ‘Westen’ en ‘Europa’ zich positief kan afschilderen: “a
repository of negative characteristics against which a positive and self-congratulatory image of the
‘European’ and ‘the West’ has been constructed”.58 Door het barbaarse onderdeel van het
Balkanstereotype bevrijdt het Westen zich bovendien van morele verplichtingen tot ingrijpen in het
geval van oorlog en onrust in landen in het Balkan-schiereiland.59 Zolang de Balkan niet bij de rest
van Europa hoort, kan men bijvoorbeeld de oorlogen na het uiteenvallen van Joegoslavië in de jaren
negentig portretteren als onvermijdelijke uitkomst van hoe barbaarse volkeren zijn. Volkeren op een
lagere trap in de beschaving zijn nou eenmaal gewelddadig en niet op dezelfde hoogte als het
ontwikkelde Westen.60 Tussen staten onderling bestaat ook verschil waar de Balkan begint: voor
Slovenië begint de Balkan bij Kroatië, voor Kroaten begin de Balkan ten zuiden van de Sava
(waardoor Zuid-Kroatië en de Bosnische Kroaten bij de Balkan horen) en voor de Serviërs begint de
Balkan bij Kosovo.61 Volgens de theorie van Todorova is de ‘Balkan’ dus vooral een manier om de
‘ander’ te identificeren. Maar in het geval van Slovenië gaat het een stap verder, aangezien veel
Slovenen ook claimen onderdeel te zijn van het Westen.

Het Beeld van de Balkan in de Balkanlanden en Slovenië
Het negatieve beeld van de Balkan bestaat ook in de regio zelf. In bijna alle gevallen roept de term
‘Balkan’ door inwoners van de Balkanlanden negatieve connotaties op, behalve in Bulgarije omdat
hier ook een ‘Balkangebergte’ ligt, en de term dus naar een concrete plaats in het land verwijst.62 Uit
een studie naar berichtgeving in het voormalige Joegoslavië uit 2004 bleek dat alleen in Macedonië
de term ‘Balkan’ een neutrale lading heeft. In de overige staten heeft ‘de Balkan’ een negatieve
lading en wordt bij positieve berichtgeving de term ‘Zuidwest-Europa’ gebruikt. Voornamelijk de
staten aan de noordelijke rand van de Balkan proberen zich volgens de studie aan de Balkan te
56
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onttrekken, met name Slovenië, zoals al eerder bleek. In Kroatië is de situatie ambigu, maar over het
algemeen zijn Slovenië en Kroatië de twee staten die het meest bezig zijn met een onttrekking aan de
Balkan en (her)integratie met Europa. De ambiguïteit in het Kroatische geval komt naar voren in een
toespraak van de Kroatische president Tuđman. In een gedeelte dat gericht is op het Westen spreekt
hij van kwade krachten die Kroatië richting de Balkan willen duwen. Verder in zijn toespraak,
wanneer hij zich richt op de overige voormalige Joegoslavische republieken, spreekt Tuđman van
veranderde strategische verhoudingen in “dit deel van de Balkan” door toedoen van de Kroatische
strijdkrachten, waarbij Kroatië dus weer wel als onderdeel van de Balkan wordt gezien.63 De regering
Tuđman van de jaren negentig nam bovendien positie in tegen het Westen, nadat in eerste instantie
westerse militaire steun tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië uitbleef.64 De studie
concludeert dan ook dat in het geval van Kroatië de onderhandelings- of gesprekspartner bepaalt of
Kroatië in Centraal-Europe of de Balkan wordt geplaatst.65
Kroatië en Slovenië zijn beide sterk gericht op aansluiting bij ‘Europa’, maar alleen in het
geval van Slovenië is sprake van een overtuiging dat het land ergens buiten de Balkan ligt.66 Wel is
sprake van een noodzaak tot terugkeren naar Europa, omdat het land er eigenlijk niet (meer) bij
hoort.67 Dit heeft uiteraard te maken met de aansluiting bij Joegoslavië na 1917, de Koude Oorlog en
het IJzeren Gordijn, die Slovenië van het Westen afsneden. De houding tegenover het politieke en
culturele Balkanbeeld wordt in de mediastudie van Šarid getypeerd als volgt: “The Balkans are
perceived solely as a neighbouring region beyond Slovenian borders, and a turbulent one at that.
Furthermore, the Balkans are brought into a relationship with crime”.68 Zoals eerder aangegeven
werd in Slovenië in een bericht in The Economist van september 2010 juist vanwege georganiseerde
misdaad gelijkgetrokken met de rest van de Balkan.69 Het staat dus echter vast dat de Sloveense
media en politici zelf overtuigd zijn dat Slovenië geen onderdeel uitmaakt van de Balkan en terug bij
Europa hoort.
Wat daarnaast opvalt is dat de term ‘Balkan’ in Slovenië en Kroatië met name gebruikt wordt
wanneer de media de visie van buitenstaanders op het eigen land bespreken, of wanneer media zich
aan het Westen liëren.70 In Kroatische berichtgeving wordt veelal gesproken van een gewenste
ontsnapping uit de Balkan (zoals eerder in een Brits krantenartikel over de Slovenen werd
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beweerd).71 Bovendien kan Kroatië door het Westen worden teruggeduwd naar de Balkan.72
Daarnaast is het een feit dat Kroatië een stuk dieper in de (geografische) Balkan gelegen is. Zoals
eerder aangegeven beschouwen de Kroaten de zuidelijke Kroatische bevolking ook als onderdeel van
de Balkan. Ook wordt in de media van de meeste voormalige Joegoslavische republieken dikwijls
gesproken over onttrekking aan ‘Balkanproblematiek’. Het westerse beeld van de Balkan is door de
Balkanbewoners dus ook zelf overgenomen om de negatieve kanten en de problemen in het eigen
land aan te duiden, tegenover een voorstelling van hoe het wel moet in de niet-Balkanwereld.73
Politici in Slovenië gaan daarnaast een stap verder dan de theorie van Todorova wat betreft
Balkanisme. Niet alleen wordt behoren bij de Balkan ontkend, ook de periode van aansluiting bij
Joegoslavië wordt als ahistorisch bestempeld.74 De voormalige Sloveense minister van Buitenlandse
Zaken Dmitrij Rupel formuleerde het als volgt: “at the time of gaining independence, Slovenia as a
state began to seperate from the area to which it had belonged since the First World War *…+ in
which Slovenia was a foreign body despite its proven adaptability over the years”.75 In 1992 had het
Sloveense ministerie van Buitenlandse Zaken al aangekondigd dat een “final exit from the Balkans”
binnen bereik was.76 Ook de aansluiting bij Joegoslavië en daarmee bij de Balkan wordt dus gezien als
on-Sloveens.
Ontsnapping aan de noemer ‘Balkan’ en een terugkeer als Europees land is belangrijk voor
het geval van Slovenië. Balkanisme en wie bepaalt welk land in de Balkan ligt is uiteindelijk
afhankelijk van de dominante politieke elite in het Westen, die door de media de geopolitieke wereld
om zich heen vormt naar de eigen voorkeur.77 Daarnaast heeft het behoren tot Joegoslavië en de
Socialistische wereld bij veel gewone burgers en de media in het Westen het idee doen ontstaan dat
Slovenië ofwel bij de Balkan of Oost-Europa hoort. Als Slovenië daadwerkelijk een westers en
Europees land is, maar deze status hen door media in het Westen en de politieke elite in het Westen
ontzegd blijft (hoewel de aansluiting bij de EU zulke geluiden bij Europese politici waarschijnlijk heeft
doen minderen, zie bijvoorbeeld de indeling van Europa door de EU op politiek gebied, waar Slovenië
als enige voormalige Joegoslavische republiek geen onderdeel uitmaakt van de regio Westelijke
Balkan78) dan kan alleen een blik op de historische feiten uitkomst bieden. Het is duidelijk dat
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distantiëring van de Balkan en identificatie met het Westen in Slovenië belangrijk zijn. De vraag is
echter of deze claims terecht zijn of dat het als retoriek moet worden gezien in de trant van het
Balkanisme, waar het eigenlijk niet veel meer dan onttrekking aan een negatief stereotype in zou
houden. Op die vraag zal ik mij nu dan ook richten middels een historisch onderzoek.

De Periode van de Vroege tot de Late middeleeuwen (~800-1500)
Introductie: Slovenië in oudheid
De aanloop tot de vestiging van Slavische stammen
Het gebied van het huidige Slovenië wordt al vele duizenden jaren door mensen bewoond, onder
meer vanwege de vele grotten die het gebied kent. Het oudste muzikale instrument ter wereld, een
40.000-jaar oude fluit uit het bot van een holenbeer, is in Slovenië gevonden.79 De eerste bekende
bewoners in het huidige Slovenië waren (proto-)Illyrische stammen en de Veneti, twee etnische
groepen die in de loop van de geschiedenis van het toneel verdwenen en waarvan enkel de naam is
blijven bestaan.80 Vanaf de periode dat de daadwerkelijke geschiedenis in Slovenië begint is duidelijk
dat het land een strategische positie heeft en door vele volkeren wordt doorkruist, dan wel veroverd.
Tijdens de Bronstijd (ca. 800 - 400 voor Christus) was Slovenië één van de kerngebieden van de
Oostelijke Halstatt-cultuur, een gevolg van een nieuwe groep immigranten die voor een grote
etnische diversiteit zorgden. De Halstatt-cultuur, gekenmerkt door grafheuvels en strijdwagens,
omvatte ooit grote delen van West- en Centraal-Europa.81 Halverwege deze periode ontstonden ook
heuvelforten gebouwd door machtige onafhankelijke prinsen die de handel in Griekse en Italiaanse
goederen controleerden.
Rond de vierde eeuw voor Christus werd het huidige Slovenië veroverd en bewoond door de
zgn. La Tène Kelten die vanuit het westen (het toenmalige Gallië) grote delen van de Noord-Italiaanse
vlakte tot aan Griekenland onder controle kregen. De Keltische en Illyrische stammen in Slovenië
waren zowel vijanden als bondgenoten van de opkomende Romeinse Republiek in Italië. Met name
de Keltische Norici onderhielden goede relaties met Rome, maar de overige stammen (zoals de Histri,
Delmatae en Pannonii) werden pas in de loop van enkele oorlogen onderworpen. 82 Toen de
onderwerping aan Rome compleet was verleenden deze stammen hun naam aan nieuwe Romeinse
provincies, die in de loop van de Romeinse periode qua gebied dikwijls veranderden: West-Slovenië
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was onderdeel van Italia zelf (Histria), de overige delen van Slovenië hoorden bij de provincies
Noricum, Illyricum/Pannonia en Dalmatia. Emona, het huidige Ljubljana, was de eerste Romeinse
stad die werd gesticht in Slovenië. Emona vormde een van de belangrijkste Romeinse steden in de
regio. De Via Gemina, die langs de voornaamste Romeinse steden in Slovenië liep, was de
belangrijkste route van Italië naar de provincies aan de Donau en omgekeerd en dus van strategisch
belang.83
Vanaf de derde eeuw na Christus, toen het Romeinse Rijk kampte met grote interne
problemen en steeds vaker door barbaren werd aangevallen, nam het belang van het huidige
Sloveense gebied toe voor de verdediging van Italië. Dit gold met name voor het Karst-gebied en de
Vipava-vallei, die de daadwerkelijke toegang tot Italië vormen. Er werden signaaltorens en
versperringen aangelegd om Italië in het oosten te beschermen. De Vipava-vallei was bovendien de
locatie waar de veldslag die het Christendom definitief tot Romeinse staatsreligie verhief plaatsvond.
In 394 versloeg de Christelijke Oost-Romeinse keizer Theodosius hier namelijk het heidense WestRomeinse leger, waarmee de weerstand van de heidense elite onder leiding van de Romeinse senaat
definitief gebroken werd.84 Vele barbaarse legers zijn hierna via dezelfde route door Slovenië Italië
binnengetrokken, zoals de Visigoten onder Alarik, die in 410 Rome plunderden en de gevreesde
Hunnen onder Attilla, die in 452 de belangrijke Noord-Italiaanse stad Aquileia verwoestten, beiden
nadat zij eerst Romeins Slovenië hadden geplunderd. De Romeinse steden Ad Pirum (Hrušica),
Emona (Ljubljana), Celeia (Celje) en Poetovio (Ptuj) raakten steeds meer in verval door de vele
barbaarse legers die door het gebied trokken.
Het definitieve einde van Romeins Slovenië werd nog iets meer dan een eeuw uitgesteld. De
Romeinse provincies waaronder Slovenië viel werden eerst onderdeel van de Germaanse
Ostrogotische- en Langobardische Koninkrijken, waaronder de Romeinse bevolking en cultuur nog
enigszins behouden werden. Het gebied werd zelfs tijdelijk door het Oost-Romeinse Rijk heroverd.
Met de inval van het Aziatische ruitervolk der Avaren en in hun spoor de eerste Slavische stammen
aan het eind van de zesde eeuw verdween het Romeinse burgerschap echter definitief uit Slovenië:
steden werden verlaten en zelfs de kerkelijke organisatie viel compleet uiteen.85 Hierna zouden de
Slavische taal en cultuur geïntroduceerd worden in de Balkan, inclusief Slovenië. Met deze
achtergrond als startpunt zal ik nu de politieke, culturele en economische betrekkingen van de
Sloveense gebieden in de Middeleeuwen behandelen.
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Eigen perceptie en feitelijke situatie ~800-1500
Politiek-militair
De Onafhankelijke ‘Sloveense’ Staten van de Vroege Middeleeuwen
Het is niet voor niets dat de periode van de Vroege Middeleeuwen dikwijls als de ‘Dark Ages’ wordt
bestempeld. Ook in het geval van de Slovenen is voor de periode van omstreeks 600 tot de achtste
eeuw relatief weinig overgeleverd. Pas vanaf de achtste eeuw kan daarom een (omstreden86)
connectie worden gevonden tussen de Slavische inwoners en de moderne Slovenen. De Slaven in het
Oostelijke Alpengebied maakten zich in de zevende eeuw los van Avaarse overheersing, waarna de
eerste Slavische staat ontstond, Carantania, gelegen in het huidige Oostenrijk en Slovenië. Carantania
kan worden beschouwd als de enige echte Sloveense staat tot aan de onafhankelijkheid in 1991,
hoewel zelfs Carantania onderdanig was aan een groter Slavisch rijk in Moravië.87 Deze periode van
‘Sloveense’ onafhankelijkheid duurde slechts tot omstreeks 745, toen Carantania en daarnaast
Carniola, een tweede ‘Sloveense’ entiteit in het huidige Sloveense gebied, beide onder Frankische
(Beierse) heerschappij vielen. Uit deze periode dateert echter wel een belangrijk onderdeel van de
Sloveense identiteit, een symbool dat de lagere klasse aan de heersende adel verbond. In
Gosposvetsko polje, een open plek ten noorden van het huidige Klagenfurt (Sloveens Celovec) lag de
omgekeerde onderkant van een Romeinse Ionische zuil, de zogenaamde prinsensteen. Voordat de
nieuwe Prins van Carantania zijn positie mocht bekleden, moest hij een ritueel doorlopen. Gekleed in
de kleren van een arme schaapherder en in bijzijn van de bevolking en de edellieden van het rijk,
moest de prins naar een door erfrecht aangewezen boer uit de omgeving lopen. De boer vroeg in het
Sloveens aan de omstanders van alle klassen wie daar zo dapper aan kwam lopen, en vervolgens of
zij de prins rechtvaardig, begaan met het lot van het land en een volgeling van het ware geloof
achtten. Nadat de toeschouwers toestemden, sloeg de boer de prins symbolisch in het gezicht
waarna de prins aan de boer belastingvrijheid beloofde. Daarna stapte de prins op de steen en
beloofde hij aan het volk een rechtvaardig heerser te zijn. Na een mis keerde de prins, dit keer in de
kleding van zijn stand, terug naar de steen, waarna het volk en de adel trouw aan hem zweerden.88
Deze overlevering is een van de vroegste elementen van de Sloveense identiteit, die
bovendien een van de eerste gevallen van (symbolische) beperkte soevereiniteit en een overdracht
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van soevereiniteit van het volk naar de heerser vormt.89 Sloveense nationalisten uit de negentiende
eeuw en veel hedendaagse Slovenen menen dat het ‘Sloveense’ ritueel van de prinsensteen een
inspiratie was voor veel politieke denkers uit de Verlichting, waaronder Thomas Jefferson die
dezelfde basisprincipes in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring opnam.90 Net na de
Sloveense onafhankelijkheid werd de prinsensteen ook als bewijs aangevoerd door Sloveense politici
dat Slovenië onderdeel van het Westen is. Er bestaat echter (terecht) kritiek op de toe-eigening van
de Carantanische geschiedenis en het ritueel van de prinsensteen door de Slovenen, een toeeigening daterend uit de negentiende eeuw.

Incorporatie in het Frankische (Duitse) Rijk en Christelijk Europa
Na de Beierse overheersing werd het gebied van het huidige Slovenië in 788 door Karel de Grote aan
het Frankische Rijk toegevoegd. Deze verovering is de feitelijke aanleiding dat Slovenië in de
invloedssfeer van het West-Europese ‘Christendom’ en het Heilige Roomse Rijk werd opgenomen.91
Na deelname aan een grote opstand tegen de Franken werd in 828 de gehele Slavische adel
verwijderd en vervangen door Germaanse edellieden en Carantanië werd omgedoopt in Karinthië.92
Het hierboven beschreven ritueel werd echter onder de Duitstalige Hertogen van Karinthië
behouden, waarbij de symbolische overdracht van soevereiniteit in de Sloveense taal bleef
geschieden. De situatie van een Duitssprekende of andere buitenlandse adel die heerst over de
Slavische boerenbevolking die in de negende eeuw ontstond, bleef tot de Sloveense
onafhankelijkheid van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 bestaan. Vanaf de dertiende en
veertiende eeuw werden de meeste gebieden met Sloveense inwoners namelijk eigendom van de
machtige (Oostenrijkse) Habsburg-familie, terwijl Slovenen in het westen en oosten dikwijls onder
Venetiaanse en Hongaarse heerschappij kwamen.93 Gedurende de periode van de Hongaarse invallen
(~900-955) was Slovenië een van de toegangsroutes van Hongaarse plundertochten die tot diep in
West-Europa doordrongen. De Hongaarse invallen vormen de periode waarin de Magyaren
(Hongaren) vanuit de Aziatische steppen het hedendaagse Hongarije bezetten, in navolging van
bijvoorbeeld de Hunnen en Avaren, en voor grote instabiliteit in Centraal-Europa zorgden.
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Sloveense Länder en regionaliteit
Nadat de Hongaren in 955 door het Heilige Roomse Rijk waren verslagen ontstond een min of meer
stabiele politieke situatie waarin de Sloveense gebieden vorm kregen. De politieke geschiedenis van
Slovenië in de Middeleeuwen is vergelijkbaar met die in de overige gebieden van het Heilige Roomse
Rijk. De Sloveense gebieden werden ingedeeld in een aantal gebieden (Länder) die via erfrecht in
handen van verschillende adellijke (Duitse en een aantal Italiaanse) families vielen. Het zogenaamde
feodale systeem, dat in heel Middeleeuws Europa voor politieke structuur zorgde, leidde dikwijls tot
ingewikkelde structuren wat betreft eigendom, uitleen, bezit en politieke autoriteit. Het feodalisme
houdt in essentie een hiërarchische structuur van land-uitleen in ruil voor militaire verplichtingen in.
Van belang is het feit dat Slovenië op politiek gebied onderdeel werd van het grote CentraalEuropese Rijk dat voortkwam uit het Karolingische Rijk, dat later het Heilige Roomse Rijk (of Duitse
Rijk) werd genoemd. Vanaf de vijftiende eeuw werd Slovenië bovendien eigendom van de Habsburgfamilie.
Kroatië maakt dikwijls ook aanspraak op een historische verbintenis met het Westen en
West-Europa, maar in de Middeleeuwen trad al een verschil op met Slovenië. Terwijl de Slovenen
direct onder Habsburgse en Duitse overheersing vielen, werd Kroatië vanaf de tiende eeuw
onderdeel van het Middeleeuwse Hongarije. De Slavische Kroatische adel bleef onafhankelijk, maar
werd in sterke mate cultureel beïnvloed door de Hongaarse adel. De situatie in het Middeleeuwse
Kroatië had dus een ander politiek karakter dan in Slovenië. Pas na 1526, toen het Hongaarse Rijk
door de Ottomanen grotendeels werd vernietigd, werd Kroatië wat betreft het noordelijke deel
onderdeel van de Habsburglanden. Zuid-Kroatië werd onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Enigszins
ironisch is misschien het feit dat de meest belangrijke concurrentie voor de macht van de
Habsburgers binnen het Heilige Roomse Rijk kwam van een (Duitse) adellijke familie uit Slovenië, de
graven van Celje (Duits: Cilli), een feit bekend onder veel hedendaagse Slovenen.94 Het huis van Celje
bezat ooit een groot aantal gebieden verspreid over Centraal-Europa en was tot de rang van Prinsen
van het Duitse Rijk opgeklommen. De dood van Ulrik II zonder erfgenaam in 1456 betekende echter
het einde van het huis van Celje en het begin van de dominantie van de Habsburgers binnen het
Duitse Rijk.
Het feit dat de adellijke families in Slovenië van Duitse afkomst waren, heeft er toe geleid
dat Sloveense historici vanaf de negentiende eeuw de geschiedenis van Slovenië vooral vanuit het
perspectief van de Sloveense boerenbevolking hebben bekeken. Pas sinds midden jaren negentig
wordt door historici erkend dat de geschiedenis van de Duitse adel onderdeel van de Sloveense
geschiedenis is. Dat de Duitse adel op een of andere manier ‘buitenlands’ zou zijn ervaren door
94

Štih, P., Slovenska Zgodovina, p. 89.

23

henzelf of hun onderdanen is volgens de nieuwere interpretaties ook niet het geval.95 In ieder geval
waren de ‘Sloveense’ politieke betrekkingen in de Middeleeuwen duidelijk gericht naar CentraalEuropa, aangezien zij onderdeel uitmaakten van het Heilige Roomse Rijk.
Sociaal-cultureel
De komst van Slavische stammen naar de Sloveense gebieden
Zoals in de algemene inleiding van deze periode al naar voren kwam lag Slovenië in de Late Oudheid
in het (West-)Romeinse Rijk, waarna het door binnentrekkende Germaanse en later Slavische
stammen werd bezet. De Romeinse cultuur en het Christelijk geloof verdwenen in deze periode van
instabiliteit grotendeels, ondanks een tijdelijke herovering door het Oost-Romeinse Rijk.
De overgebleven Romeinse bevolking en de Slavische stammen die aan het eind van de zesde eeuw
in Slovenië arriveerden worden over het algemeen gezien als de voorouders van de huidige
Slovenen.96 Een feit dat de Slovenen onderscheidt binnen de groep ‘Zuid-Slaven’, oftewel de etnische
groepen die in het voormalige Joegoslavië wonen, is de herkomst van de eerste Slavische stammen
aan de basis van het Sloveense volk. Uit linguïstisch onderzoek blijkt dat de eerste groep Slavische
migranten die zich in het huidige Slovenië vestigden rond 550 vanuit het noorden kwamen, specifiek
uit Moravië (het gebied rond het huidige Tsjechië en Slowakije).97 De Moravische Slavische groep
vormde later de zogenaamde West-Slavische taalgroep, door regionale taalveranderingen in de
oorspronkelijke Slavische taal. De voornaamste Slavische migratie naar de rest van de Balkan vond
plaats na 570, nadat de Slaven in de Pannonische Vlakte door de Avaren waren onderworpen en
gezamenlijk optrokken. Deze groep migranten bracht de zogenaamde Zuid-Slavische groep naar de
Balkan en naar Slovenië, en vormt daarnaast de voorouders van de overige Balkanslaven.98 Slovenen
stammen dus af van zowel West-Slavische als Zuid-Slavische migranten, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de Kroaten en Serven. Deze twee volkeren vinden hun oorsprong hoofdzakelijk in de
tweede golf van Slavische migranten naar de Balkan, plus een specifiek proces van assimilatie van
andere volkeren door de geschiedenis heen.
De overgebleven Romeinse bevolking en de West- en Zuid-Slavische stammen die aan het
eind van de zesde eeuw in Slovenië arriveerden zijn dus aangewezen als de voorouders van de
huidige Slovenen.99 Zoals eerder aangegeven is deze link echter in twijfel getrokken. De recente
geschiedschrijving ziet geen bewijs voor een Sloveense identiteit in welke vorm dan ook vóór het jaar
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1000, met de eerste bewijzen hiervoor uit zestiende-eeuwse Protestantse geschriften.100 De huidige
Sloveense etnische identiteit gebaseerd op taalverwantschap dateert pas uit de negentiende
eeuw.101 Daarnaast bleef ook een betrekkelijk kleine groep oorspronkelijke Romeinse bewoners
bestaan ten tijde van de migraties van Germanen en later Slaven naar Slovenië. Deze groep (in de
Slavische tong ‘Vlachi/Vlach/etc’ genoemd) heeft de vroege Slavische immigranten tot op zekere
hoogte cultureel beïnvloed, waarna zij na verloop van tijd in de overwegend Slavischsprekende
bevolking werden opgenomen.102 Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van deze Romeinse
bewoners in Slovenië terug te vinden, bijvoorbeeld in plaatsnamen zoals Laško (van Vlaško) en in een
in Slovenië bekend volksfeest uit de regio rond Ptuj: het Kurent-carnaval is geïnterpreteerd als in
essentie hetzelfde als het Laat-Romeinse festival voor de moedergodin Cybele en haar consoort Attis,
twee Frygische godheden die ooit in het hele Romeinse Rijk vereerd werden.103 In het westen werd in
de zevende eeuw een culturele grens gevormd tussen enerzijds Slavische bewoners in de bergen
rond het huidige Gorizia en een Italiaanse(/Romeinse) bevolking in de laaggelegen gebieden die het
begin van de Noord-Italiaanse laagvlakte vormen, die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan.104
De incorporatie van Slovenië in het Avaarse Kanaat betekende dat de Sloveense gebieden gedurende
twee eeuwen de connectie met de westerse (post-)Romeinse wereld verloren.105

Kerstening onder invloed van de Italianen en Franken
Op religieus gebied werden de Slovenen vanaf de achtste eeuw tot het Christendom bekeerd. Het
Christelijke geloof was in de Romeinse tijd wijdverspreid geweest in Slovenië, maar door de golven
van Barbaarse invallen was het Christendom in de achtste eeuw grotendeels verdwenen. Het
Christelijke geloof keerde weer in georganiseerde vorm terug door de politieke ambities richting het
Sloveense grondgebied van het Frankische Rijk.106 Carantania kwam na de Frankische verovering
onder de religieuze autoriteit van de bisschop van Salzburg te liggen en een groep Ierse
missionarissen zorgde in zijn opdracht voor de kerstening van de Sloveense gebieden aan het eind
van de achtste eeuw. Het samenspel van de verovering van het Sloveense grondgebied door Karel de
Grote en de incorporatie in de religieuze sfeer van Rome tijdens de achtste eeuw zorgden ervoor dat
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de Slovenen in de cultureel-religieuze wereld van West-Europa kwamen te liggen.107 Beide
ontwikkelingen zijn echter gevolg van buitenlandse overheersing en onmacht van de Slovenen om
hun politieke onafhankelijkheid te bewaren. De Sloveense gebieden werden uiteindelijk door het
Christendom binnen het Europese cultuurgebied geïntegreerd: vanaf de twaalfde eeuw groeide het
aantal kloosters in Slovenië waar de westerse Christelijke cultuur door werd verspreid.108 De Duitse
adel en een groot aantal Slovenen nam daarom deel aan de Kruistochten in de twaalfde eeuw.109 De
situatie die in de negende eeuw ontstond, een van complete politieke en culturele overheersing door
een Duitstalige elite, zou in principe makkelijk tot assimilatie of complete culturele Germanisering
van het Sloveense volk kunnen hebben geleid. Bijvoorbeeld Slavische volkeren die in het huidige
Noordoost-Duitsland leefden, zoals de Obodriten, verloren na inlijving in het Heilige Roomse Rijk hun
eigen identiteit en werden geheel gegermaniseerd.110 De Slovenen hebben ondanks de eeuwenlange
buitenlandse overheersing echter nooit een eigen cultuur verloren.111

Culturele identiteit in het Middeleeuwse Slovenië
Zoals reeds is behandeld kwamen Sloveense gebieden onder politieke heerschappij van voornamelijk
Duitsers en in beperkte mate van Italianen en Hongaren te liggen. Daarnaast was het gebied
omstreeks het jaar 1000 onderverdeeld in meerdere kleinere gebieden, die min of meer definitieve
vorm kregen in de Habsburgse Länder van de Late Middeleeuwen. De historische provincies Carniola
(Krain), Karinthië, Gorizia/Istrië, en Styrië behielden ondanks de buitenlandse overheersing door de
eeuwen heen een eigen specifiek (Sloveens) karakter.112 Dit betekende in de praktijk dat de Sloveenstalige gebieden door de taal en gebruiken een duidelijk te onderscheiden culturele regio vormden,
maar niet dat er ook een idee van Slovenië of Slovenen in de moderne opvatting bestond. In
Middeleeuws Slovenië was er nog geen sprake van wat tegenwoordig onder het begrip ‘etniciteit’
verstaan wordt. De meeste inwoners van Slovenië, zowel Slovenen als Duitsers, Italianen etc.,
identificeerden zich meer met het Land, oftewel de regio, waar zij woonden. In het Middeleeuwse
Slovenië sprak men meerdere talen: Duits, Sloveens en/of Italiaans, iets dat veroorzaakt werd door
de ligging van Slovenië op het kruispunt van de Germaanse, Slavische en Romaanse
cultuurgebieden.113 In de steden leefden naast Slovenen ook veel Duitsers en Italianen, terwijl op het
platteland bijna alleen Slovenen leefden. De Duitse en Italiaanse taal waren op politiek en
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economisch gebied dominant en daarom spraken veel Slovenen uit de steden twee of meerdere
talen.114 Deze dominantie moet echter niet worden overschat, aangezien de Duitse adel en Italiaanse
handelaren ook vaak goed Sloveens spraken.115 Op het platteland sprak men alleen de verschillende
Sloveense dialecten.116 Een voorbeeld van de culturele identificatie in de Middeleeuwen is de
edelman Johann Valvasor,117 een inwoner van Carniola: geboren in Bergamo in Italië
correspondeerde hij in het Duits, sprak hij in het dagelijks leven Duits en Sloveens en identificeerde
hij zichzelf als Kraïns (uit Carniola/Krain).118
Hoewel het Duits en Italiaans in de praktijk dominant waren, bestond er ook een beperkte
literaire traditie in de Sloveense taal gedurende de Middeleeuwen tot aan de Reformatie. Naast een
overlevering van religieuze geschriften in de Sloveense taal zijn nog delen van een meer omvangrijke
mondelinge literatuur overgeleverd. 119 Door het beperkte alfabetisme van de Middeleeuwse
Slovenen was het Sloveens vooral een gesproken taal, maar wel met een doorlopende eigen traditie.
De levendigheid van het Sloveens als volkstaal blijkt uit het grote aantal regionale dialecten dat tot
op de dag van vandaag bestaat. Uit de vele Middeleeuwse en Vroegmoderne dialecten zijn heden ten
dage nog 46 regionale dialecten overgebleven, onderverdeeld in zeven dialectgroepen.120 Dit op een
bevolking van minder dan twee miljoen Slovenen. Deze dialecten kunnen onderling zo sterk
verschillen dat men elkaar nauwelijks kan verstaan en bijna een taal op zich vormen.121 Dit is deels te
wijten aan de West-Slavische invloed. Cultureel gezien had Slovenië tijdens de Middeleeuwen dus
duidelijk een eigen karakter, terwijl Slovenië tegelijkertijd intensief in contact stond met de Duitse en
Italiaanse cultuurgebieden.
Economisch
Economische Betrekkingen in de Middeleeuwen
De economische situatie die Slovenië over het algemeen typeert tijdens de Middeleeuwen tot de
negentiende eeuw is een op de eigen regio gerichte agrarische samenleving.122 Het gros van de
bevolking (zo’n 80 tot 90%) behoorde tot de boerenstand, met een groot aantal aan het land
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gebonden horigen. Deze situatie duurde voort tot de horigheid in 1848 in Slovenië werd
afgeschaft.123 De Sloveense boeren in de Middeleeuwen weken af van boeren elders in Europa
omdat zij ook veel niet-agrarisch werk deden, zoals transport, handel en ambachtelijke productie. In
de praktijk keken de meeste boeren echter niet verder dan de zogenaamde soseska, het grotendeels
autonome dorp.124 De steden en dorpen in het Westen van Slovenië daarentegen, zoals de kustplaats
Koper (Italiaans Capodistria), waren vanaf de Klassieke periode verbonden met de Mediterrane
handel en de Italiaanse wereld. Dit omdat Istrië gedurende de Vroege Middeleeuwen bewoond was
gebleven, in tegenstelling tot het binnenland van Slovenië waar de Migratieperiode grote delen had
ontvolkt.125 Ook vestigden veel Italianen zich in de West-Sloveense kustplaatsen. Steden in WestSlovenië bereikten in de Middeleeuwen o.a. door het contact met het machtige Venetië een vrij hoog
niveau van economische ontwikkeling met zowel een invloedrijke adellijke stand als een kleine
bourgeoisie.126 De steden in het binnenland daarentegen kregen niet de kans om een invloedrijke
middenklasse van handelaren en dergelijke te vormen, omdat de Habsburgers hier middenveertiende eeuw de autoriteit strikt in handen van de Duitse adel legden. De economische contacten
hier waren daarom beperkt tot het regionale niveau binnen het Duitse Rijk.

Buitenlandse perceptie van Slovenië
Het beeld van Slovenië in de vroege middeleeuwen vanuit de buitenwereld is slechts uit beperkte
bronnen op te maken. Het algemene beeld van de Balkan was zowel vanuit West-Europa, oftewel het
Frankische Rijk, als vanuit het Oosten, met name het Oost-Romeinse Rijk, niet veel gedetailleerder
dan dat er Slavische stammen woonden. De stammen die in de zesde eeuw de Balkan binnendrongen
waren simpelweg bekend als ‘Slaven’.127 Ook tijdens de tweede migratiegolf onder de Avaren in de
zevende eeuw was voor zowel de Oost-Romeinen als de voormalige West-Romeinse wereld weinig
bekend over de Slavische stammen. Oost-Tirol en Karinthië stonden in de Latijnse wereld bekend als
‘Sclaborum Provincia’, oftewel ‘land der Slaven’, waarvan bekend was dat het lange tijd eeuw
onderdeel was van het Rijk der Avaren.128 In het Oost-Romeinse Rijk kende men op zijn vroegst vanaf
de negende eeuw een onderscheid tussen de Kroaten en Serven in de Balkan, terwijl bewoners van
alle overige Slavische gebieden werden gegroepeerd onder de noemer ‘Slaveni’.129 De voorouders
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van de Slovenen werden door de Oost-Romeinen hoogstwaarschijnlijk onder de noemer
Slaveni/Sclavenoi etc. geplaatst, ongeacht het feit dat zij na verloop van tijd onderdanig werden aan
het Frankische Rijk. In de Vroege Middeleeuwen werden de voorouders van de Slovenen in het beeld
van de belangrijkste Europese rijken (het Frankische en Oost-Romeinse Rijk) dus gegroepeerd met de
overige Slavische stammen die de Balkan bevolkten.
Vanaf de twaalfde eeuw identificeerden de Slovenen zich met het Land waar zij woonden.
Het is aannemelijk dat zij hierna ook als bewoner van bijvoorbeeld Styrië of Karinthië werden gezien
door de buitenwereld. Daarnaast bleven West-Europeanen en bijvoorbeeld de Hongaren Slovenen
zien als onderdeel van de grote groep Slaven die niet in het bijzonder werden gedifferentieerd. De
gelijksoortige benamingen voor Slovenië, Slowakije en Slavonië herinneren aan deze weinig
onderscheidende benamingen die door de buitenwereld aan de Slavische volkeren werd gegeven.130
Deze benaming hebben de Germaans-, Romaans- en Griekssprekende volkeren echter overgenomen
van de Slavische volkeren zelf en is afkomstig van het proto-Slavische Slověne, wat ongeveer ‘zij die
dezelfde taal spreken’ betekent.131 Een veertiende-eeuwse Oostenrijkse monnik beschrijft dat de
boerenbevolking in Karinthië ‘de’ Slavische taal sprak tijdens de ceremonie bij de prinsensteen,
zonder verdere indicatie van een bepaalde noemer voor de Slavische Karinthiërs.132 In de loop van de
Middeleeuwen werd het algemene Slavische beeld van de Sloveense bevolking dus
gecomplementeerd met een regionale benaming, zoals ‘Karinthisch Slavisch’, althans in het geval van
de Duitse wereld, maar Slovenen werden nog niet duidelijk onderscheiden binnen de Slavische
wereld.

Deelconclusie 800-1500
De voorouders van de Slovenen migreerden in de Vroege Middeleeuwen dus zowel vanuit de WestSlavische als de latere golf Zuid-Slavische stammen naar het Alpengebied. Cultureel-linguïstisch
gezien waren zij onderdeel van de grote groep Slaven die zich in Centraal en Zuid-Europa vestigden.
Gedurende de gehele Middeleeuwen waren de Slovenen in hun eigen perceptie en die van de
buitenwereld onderdeel van de Slaven, zonder duidelijk onderscheid hierbinnen. De geografische
identificatie van het Land was het belangrijkste element in de identiteit van Middeleeuwse Slovenen.
Op politiek-militair gebied waren de Sloveense gebieden vanaf de negende eeuw onderdeel van de
kern van het Duitse (Heilige Roomse) Rijk en na de komst van veel kloosters in de twaalfde eeuw
werd Slovenië ook onderdeel van de westerse Christelijke wereld. De Sloveense gebieden waren in
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de Middeleeuwen dus op politiek, cultureel en economisch gebied onderdeel van de kern van het
Christelijke Europa vanaf Karel de Grote. Alleen het feit dat de Slovenen een Slavische taal spraken
gaf hen een connectie met de Slavische volkeren in de Balkan en Centraal/Oost-Europa.

De Periode van Turkse Invallen tot de Illyrische Provincies (15001800)
Eigen perceptie en feitelijke situatie
Politiek-militair
De komst van de Turken en de Habsburgs-Ottomaanse grens in de Balkan 1400-1800
Van groot belang voor de politieke en culturele vorming van de Balkan tot de hedendaagse situatie is
de invloed van de Ottomaans-Turkse overheersing vanaf de late Middeleeuwen. Hoewel Slovenië
geen onderdeel van het Ottomaanse Rijk is geweest, was Slovenië net als de overige Balkanlanden
betrokken bij de strijd tussen het Christelijke Europa en de Islamitische Turken in de Balkan. Maar
zoals uit de onderstaande beschrijving zal blijken, was de situatie in het Habsburgse Slovenië geheel
anders dan in de landen die onder Ottomaanse heerschappij kwamen.
Het Islamitische Ottomaanse Rijk, met zijn oorsprong in het huidige Turkije, zorgde aan het
eind van de Middeleeuwen voor een transformatie van de politieke verhoudingen in Europa en met
name in de Balkan. De aanloop tot de huidige situatie op de Balkan, wat betreft de politieke en
etnische indeling, is de periode van Ottomaanse overheersing vanaf de vijftiende eeuw. Na de
nederlaag van de Serven in de Slag bij Kosovo in 1389, de vernietiging van het Romeinse (Byzantijnse)
Rijk in 1453 en later het Hongaarse Rijk bij Mohács in 1526 viel praktisch de gehele Zuidelijke Balkan
onder heerschappij van de Islamitische Ottomanen. Dit Turkse rijk had zijn hoofdstad in
Constantinopel en was vanaf de veertiende tot de negentiende eeuw een grote bedreiging voor de
Christelijke staten in de Balkan en Centraal- en Oost-Europa. De Christelijke bevolking van de
gebieden in Joegoslavië, maar ook elders, die onder Islamitische heerschappij kwamen kozen er vaak
voor om te vluchten, terwijl anderen die bleven de strijd tegen de Turken vanuit de bergen en bossen
voortzetten. De groepen achterblijvers die de strijd gedurende de volgende eeuwen voortzetten
werden zogenaamde hajduk. De hajduk, die men in de gehele Balkan kon vinden, vochten idealiter
tegen de Turkse overheersers om de arme Christelijke bevolking te helpen, maar waren in de praktijk
net zo zeer gewone bandieten.133 Desondanks werden de hajduk door de overheerste Christelijke
bevolking verheerlijkt. De strijd die zij voerden was doorgaans clandestien en de meesten waren
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ogenschijnlijk loyaal aan de Ottomaanse autoriteiten. Slovenië werd dit lot bespaard en bleef samen
met het noordelijke deel van Kroatië onderdeel van het Habsburgse Rijk.
De bevolking die de Islamitische overheersing was ontvlucht werd door het
Oostenrijkse/Habsburgse Rijk, de sterkste Christelijke mogendheid die de Ottomanen het hoofd kon
bieden, in de grensgebieden met het Ottomaanse Rijk gevestigd en werden zogenaamde Grenzer of
graničari (granica betekent grens).134 Het gebied waarin de graničari kwamen te wonen werd tot
permanent gemilitariseerde grens ingericht om Ottomaanse aanvallen tegen te houden, de
zogenaamde Militärgrenze. Deze grens liep vanaf de Kroatische kust naar het noordoosten ten
zuiden van Hongarije tot aan Transsylvanië , waarbij het grensgebied in Hongarije/Roemenië in de
loop van de eeuwen steeds verder zuidwaarts opschoof maar in het huidige Joegoslavië constant
aanwezig bleef. Ook Duitsers, Hongaren en andere volkeren uit het Habsburgse Rijk werden in de
grensgebieden gevestigd. Slovenië bleef dus buiten de Militärgrenze en werd daarom niet
permanent gemilitariseerd zoals bijvoorbeeld Kroatië. In het voorheen Katholieke Kroatië kwamen in
de zestiende en zeventiende eeuw ook veel gevluchte Orthodoxe Serven wonen, terwijl delen van
het Middeleeuwse Kroatië tot de Islam werden bekeerd.135 De graničari dienden praktisch hun hele
leven lang paraat te zijn om tegen de Turken te vechten als zij aanvielen of wanneer de Oostenrijkers
de Turken aanvielen. Wanneer de Oostenrijkse legers op plundertocht in Ottomaans Bosnië of Servië
waren, sloten veel van de hajduk zich bij hen aan. Een derde groep verdreven Christenen bemande
piratenvloten in de Adriatische Zee om de Turken op zee aan te vallen, de zogenaamde uskoks.136 De
kosten van de Militärgrenze leidden in de Kroatische gebieden erbuiten en in Slovenië vaak tot hoge
belastingen, met een groot aantal bloedige opstanden tegen de Oostenrijkers ten gevolge.137
Daarnaast dienden veel Kroaten en Slovenen in het reguliere Oostenrijkse leger. Midden-zestiende
eeuw konden de Sloveense Länder bijvoorbeeld 18.000 man aan dienst verplichte boeren opbrengen
voor verdediging tegen de Turken.138
Slovenië was in deze periode één van de meer opstandige onderdelen van het Habsburgse
Rijk: door sociale en etnische spanningen tussen Slovenen en Duitsers waren er tussen de dertiende
en zeventiende eeuw maar liefst 130 opstanden in Slovenië.139 De grootste opstand vond plaats in
1515: van de geschatte 600,000 Slovenen namen 80,000 aan de opstand deel met het motto:
“Verenig u, arme slaven, om u te bevrijden”.140 Medeoorzaak voor de opstanden was het feit dat
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Slovenië vanaf begin vijftiende eeuw binnen het bereik van Ottomaans-Turkse aanvallen kwam te
liggen, waarbij de Duitse adel de boerenbevolking vaak aan haar lot overliet.141 Slovenië en het
aangrenzende Oostenrijk en Kroatië werden zo korte tijd het slagveld waar het Christelijke Europa
zijn stellingen innam tegen Islamitische overheersing. Vanaf omstreeks 1400 tot het jaar 1559 werd
Slovenië geteisterd door periodieke plundertochten door Islamitische strijders. Nadat de Ottomanen
in 1532 tijdens het beleg van Wenen werden verslagen en de Oostenrijkse macht toenam werd de
situatie voor Slovenië, en daarnaast voor Oostenrijk en Kroatië, weer veiliger. Naast de Turkse
dreiging speelde ook de opkomst van het Protestantisme in Slovenië, zoals ook elders in Europa in
deze periode, een belangrijke rol in de opstanden. Ik zal terugkomen op de rol van het
Protestantisme in de Sloveense betrekkingen wanneer ik mij op de Sloveense culturele betrekkingen
richt.
Aan de andere kant van de Militärgrenze, in het Ottomaanse Rijk, dienden de bewoners van
de Balkan dikwijls ook in de legers van de overheerser. Aan de ene kant moesten lokale
machthebbers die hun positie onder de Sultan behielden troepen leveren aan het reguliere
Ottomaanse leger, dat voornamelijk bestond uit zogenaamde timars, grondbezitters van Turkse
afkomst. Belangrijk in het Ottomaanse leger was de Turkse cavalerie (spahi) maar vanaf de
zeventiende eeuw kregen de zogenaamde janitsaren meer invloed. Het janitsaren-korps bestond uit
verplicht gerekruteerde Christelijke kinderen: ieder dorp in de door de Ottomanen bezette Balkan
moest jongens leveren voor verplichte dienst in het Ottomaanse leger of bestuur.142 Dit systeem
staat bekend als devşirme en gaat terug op een traditie in de Islamitische wereld om onpartijdige en
daarom trouwere slaven in het leger te rekruteren. De janitsaren werden tot de Islam bekeerd en
namen een Turkse identiteit aan, waarna velen carrière maakten door het hele Ottomaanse Rijk, dat
heel het Oostelijk Middellandse-Zeegebied besloeg. Vanwege de carrièremogelijkheden, die dus ook
voor Christenen golden, werd het janitsaren-korps vanaf de zeventiende eeuw alleen tegen betaling
toegankelijk.143 De positie van Christenen in het Islamitische Ottomaanse Rijk was in principe niet
slecht, en Christenen werden veelvuldig in het reguliere Ottomaanse leger gerekruteerd.144
Bijvoorbeeld Serviërs dienden veel in de Ottomaanse legers. Middels het millet-systeem werd het
Ottomaanse Rijk ingedeeld in religieuze gemeenschappen met eigen religieuze leiders die in naam
van de Sultan belastingen inden en de orde bewaarden.145 Een gevolg van deze indeling was dat er
een verzuiling optrad waarbij religie en etniciteit in de (Ottomaanse) Balkan sterk met elkaar
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verbonden raakten.146 Met name de Serven identificeerden zich sterk met het Orthodoxe geloof, wat
bij heeft gedragen aan de ontwikkeling van een sterk natiebesef. Ook de Katholieke Kroaten en tot
de Islam bekeerde Slavische bewoners in zowel de grensgebieden aan beide zijden als onder
Ottomaanse heerschappij ontleenden hun identiteit na verloop van tijd vooral aan hun religieuze
oriëntatie.
Meer vergelijkbaar met de situatie in de Oostenrijkse Militärgrenze waren de Ottomaanse
akıncı, irreguliere lichte cavalerie die tot de zeventiende eeuw dienst deed. Ook de Balkanvolkeren
hadden toegang tot de akıncı, wiens hoofdtaak het was om periodieke plundertochten in de
Christelijke gebieden te ondernemen en om tijdens campagnes voor het reguliere leger uit te
plunderen en verkennen.147 De Ottomanen hadden van de Seldjoeken, een oudere Turks dynastie in
Klein-Azië, geleerd dat het loonde om grensgebieden over te laten aan Islamitische strijders. Deze
strijders, ghazi genaamd, konden met hun religieus en militant fanatisme de regio onder controle
houden, hoewel banditisme en onbetrouwbaarheid hen vergezelden.148 In de Ottomaanse gebieden
in de Balkan werd deze formule in aangepaste wijze ook toegepast. Akıncılar waren net als de
Christelijke hajduk vaak niet te onderscheiden van gewone bandieten, en zorgden daarom tot eind
zestiende eeuw voor eenzelfde situatie als in de Oostenrijkse grensgebieden.
De hierboven beschreven politiek-militaire situatie heeft ook grote invloed gehad op de
culturele vorming van de meeste Balkanlanden. Zoals aangegeven heeft de indeling in religieuze
zuilen de vorming van een eigenbeeld van veel Balkanvolkeren beïnvloed. Slovenië heeft niet in een
dergelijk millet-systeem gezeten, maar de dreiging van de Islam werd in Slovenië wel degelijk sterk
gevoeld gedurende de lange periode van Habsburgs-Ottomaans conflict.149 Opmerkelijk is daarnaast
dat in nagenoeg alle Balkanlanden die onder de Ottomaanse heerschappij vielen een zeer negatief
beeld bestaat van een eeuwenlange buitenlandse overheersing, terwijl in het geval van de landen die
onder Habsburgse heerschappij vielen geen sprake is van een negatief beeld, of dat er zelfs nagenoeg
geen beeld meer bestaat over deze periode.150 Zoals eerder vermeld is het beeld van de Balkan in de
negentiende eeuw ontstaan, mede gebaseerd op de hierboven beschreven politiek-militaire situatie
waarin oorlogvoering een permanent aanwezig karakteristiek van de regio was. Slovenië hoorde
echter niet bij deze historische Balkan en had andere problemen, die overigens wel voortkwamen uit
de positie aan de grens met het Balkan-conflictgebied.
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Sociaal-cultureel
De Reformatie en Nationale Ontwaking 1500-1850
De Sloveense taal is van groot belang geweest voor de vorming van een Sloveense identiteit. De
zestiende eeuw was voor de Sloveense gebieden een turbulente periode. In 1522, 1528, 1530, 1540,
1558, 1559 en 1594 vonden grote aanvallen door de Ottomaanse Turken plaats op het Sloveense
grondgebied, met veel opstandigheid van de boerenbevolking ten gevolge. Daarnaast werd Slovenië
tijdens de zestiende eeuw betrokken bij de Reformatie. De Sloveense Protestant Primož Trubar
schreef rond 1550 het eerste (proto-)Sloveens-talige boek, een vertaling van de catechismus naar het
Kraïnse dialect van het Sloveens.151 Trubar was daarnaast één van de meest voorname Sloveense
Humanisten van de zestiende eeuw en een persoonlijke bekende van Desiderius Erasmus. Onder
Trubar en andere Sloveense Humanisten kreeg het Noord-Europese Humanisme (voornamelijk Duits
en Lutheraans) veel invloed in Slovenië.152 Het Sloveense Humanisme was door de Duitse invloed
meer op de eigen regio gericht, in contrast met het Italiaanse en Kroatische Humanisme van die tijd.
Het Italiaanse Humanisme was universalistisch van aard en poogde het Christendom te verrijken met
kennis uit de Klassieke wereld en kennis uit andere delen van de wereld. Het Kroatische Humanisme
nam dit universalisme over en kwam daarom tot een idee van Illyrische verbondenheid van de ZuidSlaven zonder beperking van etnische verschillen.153 De Sloveense Humanisten waren door de NoordEuropese invloed echter beperkt tot moralistische en religieuze studies en deelden de Italiaanse
internationale culturele interesses niet zo zeer.154 Hierdoor ontwikkelde de Sloveense taal zich los
van de ‘Illyrische’ publicaties in Kroatië.155 Gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw werd
door Protestanten een groot aantal boeken uitgegeven in het Kraïnse Sloveense dialect (een
algemene vorm van Sloveens ontbrak). Hiermee werd ‘het’ Sloveens voor het eerst meer dan een
volkstaal en kreeg het een eigen literaire traditie. De godsdienstoorlogen van de zeventiende eeuw
maakten hier echter snel een einde aan: al in 1600 werd Slovenië door de Katholieken ‘heroverd’ en
de meeste Protestantse boeken werden op bevel van de bisschop van Ljubljana verbrand.
De Dertigjarige Oorlog, aanvallen door de Turken, pestepidemieën en boerenopstanden
zorgden dat gedurende de zeventiende eeuw de culturele ontwikkeling van Slovenië grotendeels
stilstond.156 Toch waren er Slovenen die zich bezighielden met bijvoorbeeld de studie van het oude
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Romeinse Rijk die onder invloed van de Habsburgse Keizer Maximiliaan I groeide.157 Van een
identiteit die verder keek dan het eigen Land was nog steeds geen sprake. Slovenië verschilt in dit
opzicht van Kroatië, waarvan in de zestiende en zeventiende eeuw grote delen niet alleen periodiek
bezet werden maar ook onderdeel werden van het Ottomaanse Rijk. Sommige Kroaten in Dalmatië
identificeerden zich reeds in deze periode daadwerkelijk met een pan-Slavisch en ‘Illyrisch’ ras.158
Deze ontwikkeling hing waarschijnlijk samen door de overheersing door de Turken. Het Illyrische idee
omvatte alle Zuid-Slavische volkeren. Een idee van Zuid-Slavische eenheid, dat in de negentiende
eeuw ook in Slovenië een rol zou spelen, bestond bij delen van de Kroatische bevolking dus al eind
zestiende eeuw.159 Een ander verschil tussen Slovenië en Kroatië is dat Slovenië grotendeels etnisch
homogeen bleef, terwijl de Middeleeuwse Kroatische gebieden veranderden van homogeen
Kroatisch en Katholiek naar een lappendeken van Katholieke, Servisch-Orthodoxe en Islamitische
gebiedjes.160 Dit idee van een etnische lappendeken is een van de karakteristieken van het moderne
Balkan-imago. Slovenië bleef een dergelijke, door de Ottomaanse expansie veroorzaakte situatie
echter bespaard.
Pas in het midden van de achttiende eeuw kreeg de Sloveense taal weer een impuls als
onderdeel van de Sloveense culturele identiteit. Binnen het Habsburgse Rijk vond in deze periode het
zogenaamde ‘nationale ontwaken’ van de Slavische volkeren plaats. Deze ontwaking vond plaats
tussen omstreeks 1750 en 1850 bij de Tsjechen, Slowaken, Kroaten, Serven en Slovenen in het rijk en
omvatte naast een idee van saamhorigheid van de Slavische volkeren een sterke nadruk op de
diversiteit van de verschillende Slavische talen.161 Het begin voor de Sloveense nationale ontwaking
vormt het werk Kraynska grammatika uit 1768 door de Augustijner monnik Pohlin, het eerste boek
dat de Sloveense taal trachtte vast te leggen om het gebruik ervan in hogere kringen te stimuleren.162
In de praktijk bleef het Sloveens echter ondergeschikt aan de dominante Duitse en Italiaanse talen,
met uitzondering van het platteland. De Barok van de late zeventiende eeuw, met als thema de
overwinning van het Katholicisme op het Protestantisme, werd dominant in het culturele en
religieuze leven van de Slovenen. Hierbij sloot men aan op de culturele situatie in de rest van het
Katholieke Europa. Italiaanse kunstvormen kregen veel invloed in Slovenië, de bovenklasse ging zich
naar Duits voorbeeld gedragen en Franse en Duitse kledingstijlen voerden de boventoon.163 Eind
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achttiende eeuw volgde Slovenië de trend van grotere vrijheid in religieus en filosofisch opzicht die
toen in West- en Centraal-Europa ontstond. Natuurwetenschappen, geschiedenis en actuele zaken
werden in landbouwgemeenschappen, lycea en academies bestudeerd. Onder invloed van een
Franse wetenschapper werden de flora en fauna van Slovenië in kaart gebracht en een curriculum
voor de studie van Verlichtingswetenschappen werd opgezet.164 Ook Katholieke geestelijken
bestudeerden de wetenschappen in een tolerant klimaat ontstaan door de Habsburgse heersers.165
Aan het eind van de achttiende eeuw werden daarnaast vergeefse pogingen gedaan om de
Sloveense dialecten samen te vatten onder één grammatica. Sloveens werd hierbij nog wisselend
gezien als een apart dialect verdeeld in Krainisch (zuid) en Windisch (noord) of als apart dialect van
de algemene Slavische taalgroep.166 De Protestantse werken in het Sloveens van een eeuw eerder
waren reeds onleesbaar voor de meeste Slovenen uit de zeventiende eeuw, door de constante
verschuiving van de Sloveense dialecten.167 De periode van Franse overheersing zou de vorming van
een Sloveense identiteit pas echt doen starten.

Economisch
Economische stagnatie door de Turkse aanvallen
De komst van de Turken betekende voor Slovenië net als in cultureel opzicht ook een periode van
economische stagnatie. Maar ook zonder de Turkse aanvallen zorgden uitbuiting, ziekte en algemene
armoede ervoor dat tussen de vijftiende en zeventiende eeuw Slovenië op economisch gebied
stagneerde. Er waren in deze eeuwen rond de 170 opstanden onder Sloveense boeren,
voortgekomen uit ellendige leefomstandigheden: 70 tot 80% van de boerenbevolking leefde in diepe
armoede.168 Door de aanvallen van de Turken, die veel Slovenen als slaaf wegvoerden of simpelweg
doodden, waren in de zestiende eeuw 22% van de Sloveense binnenlanden en 40 tot 60% van Zuiden Zuidoost-Slovenië geheel ontvolkt.169 Ondanks deze omstandigheden werd Slovenië in de
zestiende eeuw betrokken bij de grote Europese handelsroutes, omdat Italiaanse investeringen de
exploitatie en verhandeling van Sloveense goederen stimuleerden.170
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Slovenië als doorvoerland in de Vroegmoderne periode
De zeventiende eeuw bracht een stabilisering in de grensgebieden tussen het Habsburgse en het
Ottomaanse Rijk, waardoor de economie een kans kreeg zich weer te ontwikkelen. Niettemin zorgde
oorlog tussen het Habsburgse Rijk en Venetië in deze periode wederom voor veel schade in WestSlovenië. De geografische ligging van Slovenië tussen de (Italiaanse) havensteden aan de Adriatische
Zee en het binnenland van Oostenrijk zorgde ervoor dat Slovenië in de Vroegmoderne periode een
doorvoerplaats werd voor veel goederen. Met name het gebied rond Gorica in het westen speelde
een belangrijke rol in de door Italianen gedomineerde handel: o.a. kwik, vlees, honing en hout
werden geëxporteerd en tabak, Franse en Engelse kleding en diverse goederen uit Nederland werden
geïmporteerd.171 De economische betrekkingen, zij het via Italiaanse handelaren, brachten Slovenië
in deze periode dus al in contact met de West-Europese markten. De productie van ijzerwaren
groeide in de zeventiende eeuw tot een van de belangrijkste productiesectoren in Slovenië, naast de
productie van linnen, keramiek en vuurwapens.172 Alle strata van de bevolking waren betrokken bij
de productie en handel in goederen voor de binnenlandse-, en in mindere mate naar buitenlandse
markten.173 De binnenlandse handel richtte zich zowel op Slovenië als op handel met de rest van het
Habsburgse Rijk, dat in 1775 een (bijna complete) douane-unie vormde.174 De meeste internationale
handel over land in het Habsburgse Rijk was gericht naar het noorden, naar de havens van Nederland
en Hamburg.175 Slovenië was dus in de periode van de zeventiende tot de negentiende eeuw in
economisch opzicht gericht op Centraal- en West-Europa.

Buitenlandse perceptie van Slovenië
Het beeld dat de buitenwereld van de Sloveense gebieden had in de periode 1500 tot 1800 verschilt
niet veel van het eerdere Middeleeuwse beeld. Wat wel verschilde is dat er een duidelijker
onderscheid ontstond binnen en buiten de Slavische wereld tussen de Zuid-Slaven en de overige
Slavischsprekende volkeren in Europa. Vanuit de Duitstalige wereld werden de Slovenen nog steeds
als onderdeel van de meer wijdverspreide groep Slaven gezien. De Hongaren gebruikten voor alle
Slavische volkeren ten zuiden en westen van Hongarije, inclusief de Slovenen, de term 'Toth'.176
Habsburgse ambtenaren in Slovenië en het Habsburgse deel van Kroatië refereerden verschillend
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naar de Slavische bevolking: sommigen onderscheidden de Kroaten van de overige Slaven en
anderen gebruikten de term ‘Illyriërs’, in navolging van Kroatische geestelijken en intellectuelen uit
het begin van de zestiende eeuw, om alle Slavische Balkanbewoners aan te duiden.177 Dit is in feite
de eerste keer dat de Slovenen door buitenstaanders (als Duitstalige ambtenaren binnen het
Habsburgse Rijk in deze context zo mogen worden genoemd) worden gegroepeerd met de overige
Zuid-Slavische bevolking van de Balkan. Een gebruikelijke term voor specifiek de Slavische inwoners
van de Sloveense Habsburgprovincies gebruikt door Oostenrijkse Duitsers was daarnaast ‘Windisch’
of ‘Wenden’.178 Deze term leeft nog voort in bijvoorbeeld plaatsnamen zoals Windisch Graz (Slovenj
Gradec).
Het idee van een Illyrisch ras kwam, zoals eerder aangegeven, voort uit de meer
internationale visie van het Kroatische Humanisme. Ook Italiaanse Humanisten uit de zestiende en
zeventiende eeuw zagen de Slavische bevolking ten oosten van hen graag in het licht van de Illyriërs
uit de Oudheid.179 Gezien de economische interactie van Italianen uit de regio rond Venetië met
Slovenen is echter aannemelijk dat zij de Sloveense dialecten als verschillend van bijvoorbeeld het
Kroatisch zagen. Voor overige Italianen zal hetzelfde algemene beeld van ‘Slaven’ of het door
historische interesse geprikkelde idee van ‘Illyriërs’ waarschijnlijk de boventoon hebben gevoerd.
Onder invloed van Kroatische voorstanders van een algemeen Slavisch ras kregen ook de Russen in
de zeventiende eeuw een beeld bij de Zuid-Slavische bevolkingsgroepen, waarin zij de Slovenen met
de Kroaten, Serven, Montenegrijnen en de Bulgaren als één Zuid-Slavisch ras zagen.180 Termen zoals
‘Zuid-Slaven’, ‘Illyriërs’ etc. waren in deze tijd echter nog niet duidelijk gekristalliseerd en konden
voor verschillende personen verschillende bevolkingsgroepen aanduiden.181 Slovenen bleven ook in
deze periode over het algemeen onderdeel van de diffuse groep ‘Slaven’ zonder een eigen nationale
benaming, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Kroaten die in de zestiende en zeventiende eeuw
langzamerhand wel een eigen benaming kregen. Slovenen hoorden voor de buitenwereld en in hun
eigen perceptie onder de noemer ‘Slaven’ die in deze periode alle Slavische bewoners van Slovenië
tot Slavonië en Montenegro aanduidde.182 De associatie met het Land was het enige dat de Slovenen
binnen de groep Slaven onderscheidde.
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Deelconclusie 1500-1800
De politieke situatie veranderde in de periode 1500 tot 1800 niet veel met die uit de Middeleeuwen.
De Sloveense gebieden bleven onderdeel van het Duitse Rijk, dat in het zuiden inmiddels in handen
van de Habsburg-familie was gekomen. Terwijl in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw
grote delen van de Balkan in handen van de Ottomaanse veroveraars kwamen, zoals het
Middeleeuwse Kroatië en Hongarije, bleef Slovenië de Turkse overheersing bespaard. Slovenië bleef
ook buiten de zogenaamde Militärgrenze tussen Oostenrijk en het Ottomaanse Rijk, een periode die
de Balkan net zozeer als de Turkse overheersing heeft getransformeerd (met name qua etnische
indeling). Op cultureel gebied volgden de Sloveense gebieden de ontwikkelingen elders in Europa,
zoals het Humanisme en de Reformatie. De invloed uit Noord-Europa was hierbij het sterkst. Ook op
economisch gebied waren de Sloveense gebieden onderdeel van de westerse wereld. In dezelfde
periode groeiden echter ideeën die de Slovenen, als sprekers van een Zuid-Slavische taal,
groepeerden bij de volkeren buiten het Habsburgse Rijk. De impuls hiervoor kwam met name uit
Kroatië. De Slovenen kenden nog steeds geen duidelijke identiteit, los van een identificatie als
Karinthiër etc. Hoewel de Slovenen dus binnen de politieke en culturele wereld van het westerse
Christelijke Europa lagen, werden zij vanwege hun linguïstische of etnische achtergrond in verband
gebracht met volkeren buiten deze culturele wereld.

De Periode van Franse overheersing tot de Eerste Wereldoorlog
(~1800-1914)
Eigen perceptie en feitelijke situatie
Politiek-militair
De Illyrische Provincies 1809-1813
Een onderbreking van de eeuwenlange Habsburgse overheersing van Slovenië vond plaats in de
context van de Frans-Revolutionaire en Napoleontische Oorlogen in Europa aan het einde van de
achttiende eeuw. Deze oorlogen vormden een ommekeer in de Europese geschiedenis door de
verbreiding van het Liberalisme en de noodzaak voor de meeste Europese absolutistische heersers
om zich aan te passen aan de eisen van de in kracht groeiende middenklasse. Frankrijk, vanaf 1799
geleid door de Corsicaans-geboren Napoleon Bonaparte, boekte aanvankelijk overwinning na
overwinning op de belangrijkste rivalen voor Franse hegemonie in Europa, met name het Habsburgse
Oostenrijk. Napoleon boekte zijn eerste successen als officier in het Franse leger in de strijd tussen
Frankrijk en Habsburg-Oostenrijk in Noord-Italië. Zo kwam het dat Slovenië in 1797 voor het eerst
korte tijd werd bezet door Franse troepen onder Napoleon. Het heeft Napoleon het enige, in zijn eer
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opgerichte en nog bestaande, monument buiten Frankrijk opgeleverd (in Ljubljana). In 1805 keerden
de Fransen nogmaals voor korte tijd terug, om daarna van 1809 tot 1813 het huidige Slovenië en
delen van Kroatië, Oostenrijk en Bosnië samen te voegen in de zogenaamde ‘Illyrische Provincies’
met als hoofdstad Ljubljana.183 De Illyrische Provincies waren nominaal onderdeel van het Franse
Keizerrijk, maar constitutioneel gezien was het een eigen staat met een eigen Illyrisch burgerschap,
doch onder de Franse vlag.184 Dit is de eerste maal dat Slovenië onderdeel was van een politieke
entiteit met andere Zuid-Slavische volkeren. Daarnaast is dit de eerste maal dat de Slavischsprekende
bevolking in Joegoslavië onder één noemer werd geplaatst als zijnde Illyriërs, hoewel dit voor de
Fransen geen enkele bijbedoeling had en men simpelweg een benaming uit de Oudheid had gekozen.
Enkele Kroaten hadden echter al in de zestiende eeuw bedacht dat een ‘Illyrisch’ ras bestond, zoals
reeds eerder aangegeven.185
Ten tijde van de Illyrische provincies werd door de Slovenen niet erg positief naar de Franse
overheersing gekeken. De belastingen waren erg hoog en de Franse bestuurders beschikten over
weinig kennis over de gebieden die zij dienden te besturen.186 De Duits- en Italiaanssprekende
Habsburgse bureaucratie op lager niveau werd in Slovenië behouden en het Sloveens werd
nauwelijks voor officiële doeleinden gebruikt. De boerenbevolking kwam vaak in opstand en ook de
Sloveense middenklasse in de steden voelde weinig voor de Franse overheersing en de Franse
idealen.187 De invloed van de Illyrische Provincies is daarom pas merkbaar een tijdlang erna, tijdens
de opkomst van nationalistische gevoelens in Slovenië, zoals in de rest van Europa in de loop van de
negentiende eeuw.

Nationalisme in Slovenië in de negentiende eeuw
Vanaf de negentiende eeuw kan eigenlijk pas worden gesproken van Sloveense politieke aspiraties,
zij het nog steeds binnen de Habsburgse staat. Het Habsburgse Rijk kwam in de loop van de
negentiende eeuw steeds verder in de problemen door geopolitieke veranderingen, financiële
problemen en vooral door de opkomst van nationalistische bewegingen onder de vele volkeren die in
het Habsburgse Rijk leefden. Met name de Tsjechen, Slowaken, Hongaren en Italianen in het rijk
zochten meer zelfstandigheid, omdat zij zich als linguïstische en etnische eenheid begonnen te zien
en geen onderdanige positie aan de dominante Duitstalige en Hongaarse cultuur meer wensten. De
Hongaren hadden tijdens de Ausgleich in 1867 hun politieke autonomie herkregen, waarna het
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Oostenrijkse/Habsburgse Rijk officieel een dubbele monarchie werd. De Kroatische gebieden van de
Habsburgers kwamen weer onder Hongaarse heerschappij, zoals dat vóór 1526 ook het geval was
geweest.188 De Habsburgers trachtten middels een idee van persoonlijke loyaliteit aan de keizer van
de onderdanen het rijk bijeen te houden, tegenover de opkomst van het idee van loyaliteit aan een
specifieke natie. De Tsjechen namen in feite het voortouw in de roep naar hervormingen voor het
nationale model, terwijl de Slovenen vooral de ontwikkelingen elders navolgden. Ik zal de culturele
implicaties van het Sloveense nationalisme verder behandelen als ik op de Sloveense culturele
oriëntatie inga. Men zou kunnen stellen dat het proces van nationale bewustwording namelijk
tegelijkertijd een politiek en cultureel proces was, aangezien de vraag wat de Sloveense identiteit
precies inhield betrekking had op zowel afwegingen van politieke als culturele zelfstandigheid. Op
politiek gebied richtte men zich op het Habsburgse Rijk, cultureel gezien begonnen sommigen zich
ook op de Kroaten en Serven te richten.
Gedurende de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw was de binnenlandse
politieke elite van Slovenië verdeeld over de toekomst. De Conservatieven, onder leiding van de
Katholieke Kerk in Slovenië, vormden de belangrijke voorstanders van meer geleidelijke
veranderingen en legden sterke nadruk op blijvende verbintenis met de Habsburgers.189 De
Katholieken zagen namelijk weinig brood in een samenwerking met de Orthodoxe Serven vanwege
traditionele religieuze verschillen. De liberale partijen en groeperingen verschilden onderling ook van
mening, maar gingen soms verder in hun bereidheid tot samenwerking met de Kroaten en Serven.190
Op cultureel gebied stonden enkelen zelfs samensmelting van de Sloveense met de Servo-Kroatische
taal voor.
De politieke gevolgen van de Sloveense nationale bewustwording zijn daarom in grote lijnen
tweevoudig van aard. Enerzijds leidden nationalistische ideeën, gekoppeld met de ervaring onder
Franse overheersing aan het begin van de negentiende eeuw, rond 1848 tot eisen voor grotere
politieke zelfstandigheid van Wenen en toenadering tot het Kroatische, en in mindere mate
Tsjechische broedervolk. De naam Slovenië werd voor het eerst in 1844 gebruikt, maar pas na de
liberale opstanden in het Habsburgse Rijk in 1848 ontstonden specifieke ideeën over Sloveense
natievorming.191 Er bestond verdeeldheid binnen de Sloveense elite over de vraag in hoeverre de
situatie in Slovenië diende te veranderen, variërend van eisen dat de Sloveense taal gelijkgesteld
werd aan het Duits in het onderwijs en administratie, tot de formatie van een Koninkrijk Slovenië uit
de Länder met een Sloveense bevolking binnen het Habsburgse Rijk (maar los van een eventueel
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Groot-Duits Rijk).192 Dergelijke ideeën die een verenigd Slovenië propageerden waren voor de
meeste ‘gewone’ Slovenen echter te radicaal en vonden alleen aanhang onder Slovenen die in
contact stonden met liberale Oostenrijkers en de breder gesteunde aanhangers van hervormingen
uit de overige Slavische Habsburglanden.193 Vanaf 1861 bleven Sloveense nationalisten een verenigd
Slovenië als doel nastreven, maar vanuit de Habsburgse regering werd hier niet aan meegewerkt. De
Slovenen bleven tot het uiteenvallen van het Habsburgse Rijk onderverdeeld in de Habsburgse
Länder Carniola, Stiermarken en de Kustprovincie (Istrië). Tegelijk met deze wens tot samenvoeging
van alle Slovenen bestond tevens de wens tot sterkere samenwerking met de overige (Zuid-)Slaven in
het rijk vanwege de linguïstische verwantschap. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het Zuid-Slavische Congres
van 1870 in Ljubljana, waar samen met Kroatische en Servische vertegenwoordigers de wens voor
het samenleven van de Zuid-Slaven werd uitgesproken.194
Anderzijds valt er vanuit de houding van de Sloveense elite, in de context van de vele
hervormingspogingen van het Habsburgse Rijk in de negentiende eeuw, op te maken dat de Slovenen
juist toenadering zochten tot Wenen.195 Gezien de numerieke zwakheid van de Slovenen en de
positie tussen veel grotere etnische naties zochten de Slovenen ook juist bescherming van de
Habsburgers. De Slovenen waren met name bezorgd over Duits nationalisme richting Slovenië en
Italiaanse pogingen om hun invloed uit te breiden naar de westelijke Sloveense regio’s Trst (Triëste),
Gorica en Istrië.196 De beste bescherming hiertegen vond men in de Habsburgse heersers, die zo veel
mogelijk alle vormen van Nationalisme de kop in probeerden te drukken om de eenheid van het rijk
te behouden. Hierdoor stonden de Slovenen in het rijk bekend als de meest trouwe bondgenoten
van de Habsburgers, ondanks dat er wel etnisch conflict bestond met de Duitstalige bevolking.197 Dit
valt te verklaren door het feit dat de Slovenen nog steeds geen eigen vertegenwoordiging hadden,
omdat zij verspreid woonden over verschillende Habsburgse Kroonlanden en zij toch al erg diep door
de Duitse cultuur waren beïnvloed. De Kroaten in het Habsburgse Rijk beschikten bijvoorbeeld over
beperkte instituties voor het vormen van een eigen natie, terwijl de Serven door hun Orthodoxe
geloof een duidelijk te onderscheiden onafhankelijke positie konden behouden.198 In Slovenië was
het gevaar voor Germanisering onder invloed van Duits nationalisme daarom relatief groot.
192

Štih, P., Slovenska Zgodovina, p. 283.
Štih, P., Slovenska Zgodovina, p. 284.
194
Štih, P., Slovenska Zgodovina, p. 302.
195
Taylor, A.J.P., The Habsburg Monarchy 1809-1918, (Londen 1948), p. 201-203.
196
Taylor, A.J.P., The Habsburg Monarchy, p. 202.
197
Janjetovid. Z., “A Short Survey of the Relations between the Yugoslavs and Ethnic Germans”, Gesellschaft
für serbisch-deutsche Zusammenarbeit (1991), p. 5, noot 26, refererend aan: Pleterski, J., Prvo opredeljenje
Slovenaca za Jugoslaviju, (Beograd 1976).
198
Janjetovid. Z., “A Short Survey of the Relations between the Yugoslavs and Ethnic Germans”, Gesellschaft
für serbisch-deutsche Zusammenarbeit (1991), p. 4.
193

42

Het Sloveens nationalisme van de elite in de negentiende eeuw was op politiek gebied dus
gericht op samenvoeging van de Sloveense gebieden en een toenadering tot de Slavische volkeren
ten zuiden van Slovenië hoewel hier feitelijk geen historische banden mee bestonden. De steun
vanuit de bevolking voor zulke ideeën was beperkt. Tegelijkertijd voorzag men de toekomst van de
Sloveense gebieden (hoe deze dan ook vorm kreeg) duidelijk als onderdeel van het grotere
Habsburgse Rijk, een visie die wel als het ‘Austroslavisme’ is getypeerd. De Slavische bevolking zou in
dit beeld de derde belangrijke bevolkingsgroep van het Habsburgse Rijk worden, gelijkwaardig naast
de Duitsers en Hongaren.199 Zowel de toenadering tot de Zuid-Slavische volkeren als de blijvende
steun aan de Habsburgers is verklaard als een gevolg van de numerieke zwakheid van de Slovenen:
de Slovenen dachten simpelweg niet dat zij als volledig onafhankelijke natie konden overleven en
zochten daarom (blijvende) aansluiting bij een groter geheel.200 Tegenover de Duitse culturele
dominantie kon associatie met de Kroaten en Serven de Sloveense identiteit beschermen, maar op
politiek gebied was trouw aan de keizer de veiligste oplossing. Slovenië zat met andere woorden
gevangen in een positie tussen verschillende cultuurgebieden die politiek gezien veel sterker waren.
Sociaal-cultureel
De Illyrische Provincies en de totstandkoming van de Sloveense identiteit
Zoals eerder vermeld was de invloed van de Franse overheersing, waarbij de Habsburgse gebieden in
Slovenië, Kroatië, Bosnië en Servië in één provincie werden geplaatst, op het moment zelf van
beperkte praktische invloed. De culturele invloed op de langere termijn is echter onmiskenbaar. De
Franse overheersing bracht de Sloveense elite in direct contact met de belangrijkste westerse
intellectuele stromingen van het moment: Rationalisme, Romanticisme en de idealen van de Franse
Revolutie.201 Zo voerden de Fransen bijvoorbeeld de gelijkheid voor de wet voor alle burgers in en
werd de bevoorrechte positie van de adel beperkt.202 Het begin van de negentiende eeuw bracht
onder invloed van Liberale ideeën hervormingen onder de Habsburgers. Zo groeide het aantal
Slovenen dat een opleiding volgde en kreeg de studie van de Sloveense taal een plaats op de
universiteiten in Graz (1812) en Ljubljana (1817).203 Uit de ervaringen in de Illyrische Provincies kwam
tussen 1835 en 1848 de zogenaamde Illyrische Beweging tot stand, die de visie aanhing dat alle
Slaven één volk vormden met vier belangrijke dialecten: Tsjechisch, Pools, Russisch en Illyrisch.204 De
Serviërs, Kroaten, Bosniërs en Slovenen werden in het idee van de Illyrianisten voor het eerst bij
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elkaar gegroepeerd als zijnde een ‘Illyrisch’ (of Zuid-Slavisch) volk, hoewel in Kroatië dergelijke
ideeën al langer terug gingen. Bovendien wilden zij voor alle Zuid-Slavische volkeren één
gestandaardiseerde Illyrische taal, schrift en identiteit aannemen.205 De meeste aanhangers van dit
idee bevonden zich aanvankelijk in Kroatië en Slovenië. Er waren echter problemen in het geval van
Slovenië met een dergelijke standaardisering van de taal: zelfs binnen de Sloveense dialecten was
geen algemeen te verstaan dialect te vinden. In Kroatië en Servië bestonden wel regionale dialecten
die door iedereen verstaan konden worden en die daarom de basis van het moderne Servo-Kroatisch
vormen.
De Slovenen verwierpen door de heterogeniteit binnen de Sloveense taal na verloop van tijd
het Illyrische ideaal, terwijl de Serviërs het omwille van cultureel-historische redenen verwierpen.206
De beweging had wel veel succes in Kroatië, waar het aan de basis stond van de Kroatische nationale
bewustwording.207 Hoewel er sommige voorstanders bestonden voor een incorporatie in de ServoKroatische taal was het idee van Sloveense apartheid veruit het sterkst.208 Hoewel de meest
vergaande opvattingen wat betreft Zuid-Slavische samenwerking door de meeste Slovenen
verworpen werden, geeft de betrokkenheid van Sloveense intellectuelen bij deze bewegingen wel
aan dat er tijdens de negentiende eeuw een niet eerder vertoonde zuidelijke oriëntatie ontstond.
Wat Zuid-Slavische samenwerking in de praktijk zou inhouden was (bij zowel Slovenen als de overige
volkeren) omstreden, maar het idee kreeg voet aan de grond.
De zuidelijke oriëntatie werd echter voor een deel gebalanceerd met een besef dat de
Sloveense elite cultureel gezien eigenlijk meer thuis was bij de Duitsers dan bij bijvoorbeeld de
Serviërs.209 In vergelijking met de Sloveense elite die de culturele ontwikkelingen in Europa op de
voet volgde, waren de overige Zuid-Slaven verder naar het zuiden nogal barbaars en achtergesteld.
Voor de Slovenen was het daarom wel aanlokkelijk om de rol van een culturele elite te spelen binnen
een samenwerking van de Zuid-Slaven.210 Het feit dat men zich bewust was van een verschil in
cultureel opzicht geeft echter aan dat de politieke overwegingen, met name de positie als kleine
etnische minderheid tegenover het Duits nationalisme, bij de Sloveense elite een grote rol speelden
bij de vraag met wie zij zich moesten associëren. Een opvatting van culturele suprematie over de
overige Zuid-Slaven is heden ten dage nog steeds terug te vinden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de
negatieve stereotypering van Kroaten en Serviërs. Het feit dat veel andere Zuid-Slaven niet Rooms205
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Katholiek maar Islamitisch of Orthodox-Christelijk waren, was naast de linguïstische verschillen een
belangrijke factor die ervoor gezorgd heeft dat de Sloveense identiteit los kwam te staan van de
Servo-Kroatische linguïstische identiteit.211 De Sloveense taal is echter van het grootste belang
geweest in het onafhankelijk blijven van de Sloveense identiteit.
Instrumenteel in het verwerpen van de Illyrische- en het vormen van een Sloveense identiteit
waren de gedichten van de Sloveense dichter France Prešeren. Hij schreef zijn gedichten in een
kunstmatig, uit een combinatie van bestaande dialecten gecreëerde vorm van Sloveens die voor alle
Slovenen te begrijpen viel.212 Deze nieuwe taal (nove oblike) nam het Kroatische, in plaats van het
Duitse, alfabet aan en ontstond in de krant Novice onder leiding van Janez Bleiweiss. De
gestandaardiseerde taal, het moderne Sloveens, had met de gedichten van Prešeren meteen een
solide literaire basis. De Sloveense identiteit, voor een groot deel gebaseerd op de Sloveense taal,
kwam dus in eerste plaats voort uit de algemene Slavische ontwaking binnen het Habsburgse Rijk.
Het eigen karakter van de Sloveense dialecten voorkwam echter dat de Sloveense taal onderdeel
werd van het Illyrische ideaalbeeld en dus onderdeel van de Kroatische cultuur. Deze ontwikkelingen
leidden ertoe dat in het revolutionaire jaar 1848 voor het eerst werd gepleit voor een samenvoegen
van alle Sloveense gebieden in één provincie Slovenië.213 Hiermee bestond voor het eerst de
moderne opvatting van Slovenië en het Sloveense volk.

Consolidatie en behoud van de Sloveense identiteit 1850-1918
Een laatste facet dat belangrijk is geweest voor de vorming, maar vooral voor het behoud van de
Sloveense culturele identiteit is de strijd van de Slovenen tegen het Duitse nationalisme. Zoals reeds
bij de behandeling van de politieke betrekkingen naar voren kwam, was de Sloveense intelligentsia
over het algemeen voorstander van blijvende associatie met de Habsburgers. Voornamelijk door het
feit dat de Sloveense bevolking zo klein was, en omdat het idee bestond dat een klein volk het
onafhankelijk niet zou redden hingen de meeste Slovenen daarom het zogenaamde Trialisme aan. Dit
idee hield in dat de Slavische bevolking naast de Duitsers en Hongaren gelijke erkenning zouden
krijgen. Deze geprefereerde visie sloot dus een Illyrische aansluiting bij de Orthodoxe Serven uit, die
voor het overgrote deel buiten het Habsburgse Rijk vielen.214 Tegelijkertijd hield het Trialisme, ten
opzichte van het bestaande Dualisme (Duits-Hongaars gedeelde macht), wel een streven naar
saamhorigheid met de Kroaten in.
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Vanwege het opkomende nationalisme bij de Italianen en Duitsers (in het laatste geval tegen
de belangen van de Habsburgse heersers in) nam een aantal Slovenen eind negentiende eeuw
maatregelen om de Sloveense taal en cultuur te beschermen. De spanningen tussen Duitsers en
Slovenen liepen in deze tijd vaak hoog op. Een voorgestelde regeling over onderwijs in zowel
Sloveens als Duits in Celje, waar net als in veel andere steden Duitsers een dominante minderheid
vormden, leidde in 1890 tot scherpe tegenstellingen tussen de Habsburgse Duitsers enerzijds en de
Slovenen anderzijds. In dit geval werden de Slovenen door de gehele Slavische bevolking van het
Habsburgse Rijk gesteund en de Habsburgse regering kwam zelfs ten val over deze kwestie.215 Onder
de Sloveense elite ontstond hierdoor het idee dat het voortbestaan van het kleine Sloveense volk in
de turbulente tijden van het nationalisme niet zeker was. De ‘Sociëteit van de Heilige Cyrillius en
Methodius’ zette een programma in gang om door heel Slovenië Sloveens-talige scholen op te
zetten, met name in de door Italiaanse en Duitse nationalisten bedreigde gebieden.216 Hierdoor
bereikte de Sloveense boerenbevolking een hoog niveau van geletterdheid, waardoor de Sloveense
taal en daarmee de cultuur voor een groot deel werden veiliggesteld. Toen Gorica na de Eerste
Wereldoorlog onderdeel werd van Italië was de Sloveense bevolking met een analfabetismeratio van
slechts vijftien procent in hogere mate geletterd dan de gemiddelde Italiaanse bevolking, waardoor
italianiseringspogingen door de Italianen daarna weinig succes hadden.217 Daarentegen
germaniseerde een deel van de Sloveense bevolking in het huidige Oostenrijk in de laatste decennia
van de negentiende eeuw onder invloed van betere economische mogelijkheden wanneer men
Duitstalig was.218 Maar dankzij de inspanningen van de voorstanders van Sloveense educatie was
rond 1900 de Sloveense identiteit ook onder de boerenbevolking stevig geworteld.

Economisch
Modernisering van de economie in de negentiende eeuw
De haven van Triëste (Sloveens: Trst) speelde voor de Habsburgers een belangrijke rol in pogingen
om directer met de internationale handel verbonden te raken. Hoewel de stad nu in Italië ligt was de
stad vóór de twintigste eeuw voor een deel etnisch Sloveens en sinds 1382 onderdeel van het
Habsburgse Rijk. West- en Midden-Slovenië vormden het economische achterland van deze
belangrijke havenstad. De verbinding met de rest van de wereld door Triëste moderniseerde de
Sloveense economie gedurende de achttiende en negentiende eeuw, waardoor het hoofdzakelijk
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agrarische karakter van Slovenië begon te veranderen.219 Gedurende de achttiende eeuw werden
pogingen ondernomen om Wenen met Triëste te verbinden via wegen, kanalen en uiteindelijk per
spoor.220 Deze verbindingen liepen door Slovenië. Vanwege het belang van een spoorverbinding
tussen Wenen en Triëste werden de grootste Sloveense steden ook met Wenen en de Adriatische
zee verbonden toen de spoorlijn in 1857 afkwam.
Aan het eind van de negentiende eeuw kwam Slovenië echter steeds meer in economische
problemen. De nevenproductie van de boerenstand stortte onder invloed van industrieel
geproduceerde goederen grotendeels in. Veel boeren aan het eind van de negentiende eeuw
kwamen in armoede terecht en waren veel sterker dan voorheen gericht op inkomsten uit het
boerenbedrijf.221 Hier tegenover stond een groei in andere sectoren van de Sloveense economie. Het
percentage van de bevolking dat in de agrarische sector werkzaam was daalde van 83% in 1857 naar
67% in 1910.222 Onder invloed van het spoorwegnet vanuit Triëste groeide ook de industrie in
Slovenië: zware industrie groeide bijvoorbeeld van 116 bedrijven met 6.600 medewerkers in 1852
naar 441 bedrijven met 36.200 medewerkers in 1912.223 Ook kapitaal in Slovenië groeide en in 1900
en 1905 werden twee van de belangrijkste Sloveense banken opgericht.224 Hoewel Slovenië nog
steeds grotendeels agrarisch was, staat vast dat het land bij de aansluiting bij het eerste Joegoslavië
in 1919 het meest economisch ontwikkelde gebied vormde, alhoewel het ten opzichte van veel
overige voormalige Habsburggebieden nog onderontwikkeld was.225 Er bestond wel een basis van
een moderne economie die Slovenië in de loop van de twintigste eeuw tot het economisch sterkste
gebied van Joegoslavië zou doen uitgroeien.

Buitenlandse perceptie van Slovenië
Toen de Franse overheersers ten tijde van de Illyrische Provincies naar Slovenië kwamen om het
bestuur over te nemen, zagen zij in eerste instantie ook geen onderscheid tussen de verschillende
Zuid-Slavische bevolkingsgroepen. De meeste Franse ambtenaren namen aan dat de Slovenen de
‘Illyrische’ taal spraken zoals volgens hen alle andere Slavische bewoners van de Illyrische
Provincies.226 Een Sloveense dichter en een Sloveens linguïst konden de Fransen toen maar met
moeite overtuigen dat de Slovenen toch echt een eigen taal hadden, maar werden hier daarna wel in
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gesteund. De periode van Franse betrokkenheid was echter te kort om aan een breder gedragen
beeldvorming in West-Europa over de Slovenen bij te dragen.
Hoewel in West-Europa bekend was dat delen van het Habsburgse Rijk door Slavische
volkeren werden bewoond, was Slovenië uiterlijk diepgaand door de Duitse cultuur beïnvloed. Een
reiziger die vanuit de Balkan naar Slovenië reisde zou zich in het begin van de negentiende eeuw in
de Duitse wereld wanen als hij niet met de Sloveense bevolking zou spreken.227 Een Fransman die de
Slavische talen bestudeerde en door Slovenië naar Zagreb reisde, merkte in een boek uit 1851 op
dat, gezien de mate van culturele beïnvloeding door de Duitse wereld, de Slovenen waarschijnlijk
binnen korte tijd geheel gegermaniseerd zouden worden.228 In uiterlijk opzicht was het beeld van de
Slovenen van de westerse reiziger die Slovenië aandeed dus waarschijnlijk dat van gegermaniseerde
Slaven, verschillend van de Slaven die verder naar het zuiden woonden. Ook vandaag de dag doet
Slovenië voor veel mensen Oostenrijks aan. Voor degenen die het land in de negentiende eeuw
echter niet hadden bezocht bleef Slovenië vanuit geografisch opzicht een van de onderdelen van het
Habsburgse Rijk, in de vorm van de provincies Karinthië, Styrië en Gorizia. De Sloveense bevolking
van deze gebieden werd nog steeds bij de algemene groep ‘Slaven’ ingedeeld, wat wellicht nog
versterkt werd door de ideeën van het Pan-Slavisme uit de negentiende eeuw. Het feit dat de
Sloveense bevolking zelf een sterkere eigen identiteit ontwikkelde had slechts beperkte gevolgen
voor hoe de buitenwereld hen zag. De term ‘Sloveen’ als aanduiding voor een inwoner van het
huidige Slovenië ontstond in de loop van de negentiende eeuw en werd ook door de Oostenrijkse
Duitsers overgenomen. In plaats van de term ‘Windisch’ ging men in Oostenrijk in de negentiende
eeuw het woord ‘Slowenisch’ gebruiken om de Slovenen aan te duiden.229
Voor de Habsburgers waren de Slovenen echter geen onderdeel van de beschaafde wereld of
de beschaafde volkeren binnen het rijk. Na de Ausgleich in 1867, toen Oostenrijk een
dubbelmonarchie werd en de Habsburgse keizer zijn macht met de Hongaren moest delen, merkte
een van de onderhandelaars van de keizer op tegen zijn Hongaarse tegenhanger: “houdt jullie
barbaren onder controle en wij zullen hetzelfde doen met de onze”, hierbij doelend op de Polen,
Tsjechen en Slovenen aan Oostenrijkse zijde en de Kroaten, Slowaken, Serven en Roemenen aan
Hongaarse zijde.230 Invloedrijke westerse intellectuelen zoals Karl Marx en Friedrich Engels hadden
evenmin weinig op met veel van de niet-Duitse Habsburgse onderdanen: zij noemden het
“unhistorische Völker”, “Völkerabfälle” en “Gebrochene Barbarische Reste”.231
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Daarnaast werd het Middeleeuwse ritueel van de prinsensteen, dat ook door Sloveense
nationalisten werd gebruikt, in de negentiende eeuw onderdeel van een westerse perceptie van alle
Slavische volkeren. Het idee van een soort natuurlijk aangeboren voorkeur voor democratie paste in
het idyllische beeld dat in de negentiende eeuw dikwijls van de Slavische volkeren werd geschetst.232
De Slovenen, als nakomelingen van de Carantaniërs, pasten zo goed in een algemeen Slavisch beeld,
en veel Slovenen namen dit idyllische beeld over. Andere West-Europeanen dan de Duitsers zagen de
Slovenen dus waarschijnlijk ook in de negentiende eeuw nog steeds als onderdeel van de grote
verzamelgroep ‘Slaven’. Gezien het feit dat het merendeel van de Sloveense bevolking tot het
midden van de negentiende eeuw de identificatie met het Land voorop bleef stellen is dit ook niet
verwonderlijk. Een ‘Sloveen’ was in 1848 nog steeds een Krainiër of Styriër en zijn thuisland was de
provincie.233 Ook de periode van Frans contact met de Zuid-Slavische bevolkingsgroepen was te kort
om het westerse beeld van deze regio te verhelderen: er was in Parijs in ieder geval te weinig
interesse voor geweest in een onderscheid in de volkeren van ‘Illyrië’.234
Zoals eerder aangegeven dateert het beeld van de ‘Balkan’ voor een deel uit de negentiende
eeuw. De term Balkan werd in het Westen voor het eerst gebruikt door de Duitser August Zeune in
1808, die het Balkanschiereiland geografisch beschreef als lopend van de Zwarte Zee, de bergen
volgend tot aan het punt waar de Balkanbergen de Alpen troffen in Sloveens Istrië.235 Over de
precieze geografische afbakening van de Balkan kon men het echter gedurende de negentiende
eeuw niet eens worden, zoals dat nu nog steeds het geval is. Het Balkanbeeld had daarom
voornamelijk een cultureel element en had vooral betrekking op de volkeren die in de negentiende
eeuw nog onder Ottomaanse heerschappij vielen en zich hiervan in de loop van deze eeuw
ontdeden.236 Het betrof met andere woorden het (voormalige) ‘Turkse Europa’. Zoals eerder is
behandeld dient het stereotype van de Balkan in de twintigste en eenentwintigste eeuw volgens
Todorova voor een groot deel als beeld waaraan het Westen zichzelf kan spiegelen. Dit geldt
evenzeer voor het Balkanbeeld uit de negentiende eeuw, maar het had daarnaast ook betrekking op
de strijd tegen de Turken. Met name in Engeland ontstond in de tweede helft van de negentiende
eeuw bewondering voor de strijd van de Zuid-Slaven (voor het eerst als zodanig bekend), oftewel alle
Slavischsprekende volkeren in de Balkan van de Serven tot de Bulgaren, tegen de Turkse
overheersers.237 Het idee van medechristenen die zich bevrijdden van barbaarse overheersing was
een belangrijk element in het Britse beeld van de Balkan, maar ging tegelijk gepaard met een idee
232

Štih, P. (ed.), The Middle Ages between the Eastern Alps and the Northern Adriatic, p. 59.
Štih, P., Slovenska Zgodovina, p. 284.
234
Štih, P., Slovenska Zgodovina, p. 267.
235
Todorova, M., Imagining the Balkans, p. 26.
236
Todorova, M., Imagining the Balkans, p. 27-28.
237
Todorova, M., Imagining the Balkans, p. 98.
233

49

dat de Zuid-Slaven cultureel inferieur waren.238 De Slovenen namen geen deel aan deze vrijheidsstrijd
en werden dus ook niet met dit negentiende-eeuwse beeld van de Balkan geassocieerd.
Een element van het Balkanbeeld is echter ook (politieke) fragmentatie. In eerste plaats gold
deze fragmentatie voor de gebieden die voorheen onder Turkse heerschappij stonden. In de loop van
de negentiende eeuw ontstonden in het voormalige Turkse Europa nieuwe staten met vaak gemixte
inwoners die onderling in strijd raakten (bijvoorbeeld tijdens de Eerste en Tweede Balkanoorlog
tussen 1912 en 1913). Een nieuwe golf van fragmentatie vond echter plaats na de Eerste
Wereldoorlog, toen de volkeren van het Habsburgs-Hongaarse Rijk ook zelfstandige staten
oprichtten. De Slovenen waren één van deze volkeren die onafhankelijk (zij het in beperkte zin)
werden van de Habsburgers en daarmee deelnamen aan de tweede golf van fragmentatie na die van
het Turkse Europa in de negentiende eeuw. Slovenië werd daardoor in de ogen van Amerikaanse
journalisten onderdeel van de Balkan, mede door de incorporatie van Slovenië in het Koninkrijk
Joegoslavië.239 Vanuit de Balkan zelf werd Slovenië vlak na de Eerste Wereldoorlog ook als onderdeel
van de Balkan gezien, zo blijkt bijvoorbeeld in het werk van de Servische geograaf Cvijid die
Joegoslavië in 1918 in kaart bracht.240 Het feit dat de Slovenen bij de Zuid-Slavische taalgroep horen
was voor Cvijid het belangrijkste argument om de Slovenen bij de Balkan in te delen.
Het feit dat Slovenen op linguïstisch gebied verwant zijn met de Kroaten en Serven, en de
aansluiting bij Joegoslavië na de Eerste Wereldoorlog, zijn eigenlijk de belangrijkste redenen dat
Slovenië in het beeld van de Balkan terecht is gekomen. Ondanks dat Slovenië part noch deel had aan
de Christelijke strijd tegen de Turken, waar het negentiende-eeuwse beeld van de Balkan grotendeels
op is gebaseerd, belandden de Slovenen toch in het beeld van de Balkan en buiten die van het
Westen.

Deelconclusie ~1800-1914
In de negentiende eeuw werd Slovenië korte tijd onderdeel van de Illyrische provincies, wat het idee
van een bepaalde saamhorigheid onder de Zuid-Slavische bevolking voedde. De Franse overheersing
was echter van korte duur en de rest van de negentiende eeuw waren de Sloveense gebieden weer
politiek en economisch onderdeel van het Habsburgse Rijk. De periode van de Illyrische provincies
heeft wel bijgedragen aan de vorming van een Sloveense nationale identiteit die voorheen nog niet
bestond. Deze Sloveense nationale identiteit is gevormd door een betrokkenheid met westerse
culturele ontwikkelingen en daarnaast een steeds groeiend bewustzijn van Slovenië als natie door de
Sloveense taal. Pas in de negentiende eeuw ging de Sloveense elite contacten aan met de Kroaten en
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Serven met het idee dat men vanwege de etniciteit en taal een culturele verbondenheid kende. In de
context van de politieke situatie, waarin Slovenië door de Duitstalige en in mindere mate Italiaanse
cultuurgebieden werd bedreigd, is de associatie met de overige Zuid-Slaven wellicht pragmatisch van
aard geweest. Alleen door associatie met een grotere groep kon de Sloveense elite de Sloveense
cultuur beschermen.
Het Illyrische idee van Zuid-Slavische saamhorigheid werd in Kroatië gedurende de
negentiende eeuw steeds sterker, maar werd in Slovenië na een initiële interesse verworpen omdat
veel Slovenen hun culturele uniciteit niet in gevaar wilden brengen. De Slovenen wilden meer
autonomie, maar voorzagen dit altijd binnen de context van het Habsburgse Rijk. Op cultureel gebied
nam Slovenië wederom deel aan de belangrijkste ontwikkelingen in Europa van de tijd, onder andere
door het korte contact met de Fransen. Het feit dat het Nationalisme ook in Slovenië opkwam,
tegelijkertijd met het Duitse Nationalisme, is een verdere indicatie dat de Sloveense elite de
Europese ontwikkelingen volgde. De Slovenen wilden duidelijk een eigen identiteit bewaren tussen
de twee uitersten van germanisering en opname in de Illyrische identiteit. Vanuit de buitenwereld
werden de Slovenen echter nog meestal gegroepeerd met de vele andere Slavische volkeren binnen
het Habsburgse Rijk en daarnaast steeds vaker met de Balkanslaven. Slovenië was echter geen
onderdeel van de voor de Balkan typerende strijd tegen de Turken. Toch belandde Slovenië begin
twintigste eeuw in het Balkanbeeld door de incorporatie in Joegoslavië. Om te illustreren dat dit de
Slovenen ook daadwerkelijk ‘overkwam’ zonder hier zelf de voorkeur aan te hebben gegeven, zal ik
nu een beschrijving geven van de omstandigheden hoe Slovenië onderdeel van Joegoslavië werd aan
het eind van de Eerste Wereldoorlog. Zoals eerder vermeld komt het moderne (twintigste-eeuwse)
beeld dat Slovenië onderdeel van de Balkan zou zijn namelijk grotendeels voort uit de incorporatie in
Joegoslavië.
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Een gedwongen breuk met het verleden: De aansluiting van Slovenië
bij het Eerste Joegoslavië (1917-1921)
Ik richt mij nu op mijn tweede deelvraag die als volgt luidt:
B. Wat was de Sloveense rol en houding in de formatie van Joegoslavië aan het eind van de
Eerste Wereldoorlog (1917-1921)?

Het beantwoorden van deze deelvraag geeft de benodigde inzichten in de hoofdvraag of de
complete distantiëring van de Balkan door veel Slovenen heden ten dage terecht is. Waren de
Slovenen na de Eerste Wereldoorlog plots grote voorstanders van aansluiting bij Joegoslavië? Of
komt deze aansluiting voort uit de internationale positie van Slovenië en de ontwikkelingen die
eerder zijn beschreven? Wat waren de omstandigheden waarin Joegoslavië werd gevormd? Op deze
vragen zal ik nu een antwoord proberen te geven.

Slovenië en de Eerste Wereldoorlog
De lange geschiedenis van Slovenië tot het eind van de negentiende eeuw stond voornamelijk in het
teken van Oostenrijkse overheersing. Tijdens de twintigste eeuw kent Slovenië een veel minder
stabiele politieke geschiedenis, wat voornamelijk het gevolg is geweest van de nasleep van de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918).
De Eerste Wereldoorlog is een reeds veelvuldig beschreven oorlog met ingrijpende gevolgen
voor de Europese geschiedenis. De eeuwenoude Russische, Ottomaanse en Habsburgse keizerrijken
verdwenen in de laatste jaren van de oorlog van het toneel, om na verloop van tijd plaats te maken
voor de Sovjet-Unie en een politiek gefragmenteerd Midden-Oosten en Centraal-Europa. Ook het
Tweede Duitse Rijk werd opgeheven. Veel Slovenen vochten in deze oorlog mee als onderdeel van
het Oostenrijks-Hongaarse leger en werden zelfs als de meest loyale troepen van het hele
Habsburgse Rijk gezien. Dit hing samen verder toegenomen etnische spanningen tussen Duitsers en
Slovenen, waarin de Habsburgse keizer de Slovenen kon beschermen.241 Verdediging van eigen huis
en volk kan ook hebben meegespeeld: West-Slovenië vormde één van de belangrijkste frontgebieden
van de oorlog.242 Toen Italië in 1915 het verbond met de Asmogendheden (o.a. Duitsland, OostenrijkHongarije en het Ottomaanse Rijk) verbrak en zich bij de Geallieerden (o.a. Groot-Brittannië en
Frankrijk) voegde, ontstond een nieuw gevechtstheater op de grens tussen Italië en
Oostenrijk/Slovenië. Dit front is vooral bekend onder de naam Isonzo-Front of Soča-Front en volgde
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in grote lijnen de loop van de rivier de Soča (Italiaans: Isonzo). Deze rivier loopt vanaf de Alpen naar
het zuiden, langs Gorica, naar de Adriatische Zee.
Het Soča-Front is één van de minder bekende slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, maar
er sneuvelden ongeveer 500.000 soldaten.243 De strijd bereikte hier net als aan het Westfront al snel
een patstelling waarbij de partijen zich ingroeven. Door het bergachtige karakter van West-Slovenië
was de oorlogvoering in dit gebied echter compleet verschillend van de strijd elders. Loopgraven
liepen hier tot op grote hoogte langs de berghellingen en zelfs op de besneeuwde bergtoppen werd
gevochten. De Italianen poogden via een noordwestelijke beweging naar Wenen door te stoten om
de oorlog snel te beëindigen, maar dit betekende dat zij vanuit het laagland en valleien de
Oostenrijks-Hongaarse stellingen in de bergen moesten veroveren. Deze haast onmogelijke opgave
leidde tot zware verliezen bij de vele Italiaanse offensieven gericht op de doorbraak richting
Ljubljana.
Maar liefst elf grote Italiaanse offensieve operaties en één grootschalig Duits/OostenrijksHongaars offensief vonden in het Soča-gebied plaats. Kilometers aan gangenstelsels werden dwars
door bergen heen gegraven om vijandelijke posities te kunnen ondermijnen. Alleen al de aanvoer van
wapens en munitie naar de frontlijn was een groot probleem door het gebrek aan goede wegen en
de posities hoog in de bergen. De hevigheid van de strijd blijkt bijvoorbeeld in de regio rond Gorizia:
de berg tussen de Sveta Gora en Gorizia werd in zijn geheel maar liefst dertig meter verlaagd door de
constante artilleriebeschietingen op Italiaanse posities die zich daar bevonden. In 1917 vond aan dit
front bovendien een van de grootste Italiaanse nederlagen in de geschiedenis plaats: de slag bij
Caporetto (Sloveens: Kobarid). Duitse en Oostenrijks-Hongaarse stormtroepen braken door de
Italiaanse linies, waarna het Italiaanse leger pas bij Venetië weer een verdedigingslijn kon opwerpen.
Het offensief illustreerde het potentieel van lokaal geconcentreerde aanvallen door gespecialiseerde
eenheden en het doorstoten naar de vijandelijke achterhoede. De jonge Duitse luitenant Erwin
Rommel trok de aandacht door zijn briljante verovering van Italiaanse stellingen op de Matajur-berg
met dergelijke oorlogvoering.244 Ook een Sloveens regiment leverde een belangrijke bijdrage.245 Het
offensief wordt als de grootste militaire operatie in bergachtig gebied in de geschiedenis gezien.246
Tot op de dag van vandaag is een ‘Caporetto’ in het Italiaans een synoniem voor catastrofe.
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Eind 1917 keerde de oorlog echter in het nadeel van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije,
waarna het de beurt van de Italianen was om succesvol in het offensief te gaan. Tevens begon een
Frans-Servisch leger aan de herovering van Servië, dat aan het begin van de oorlog door OostenrijkHongarije bezet was. Het Oostenrijks-Hongaarse Rijk begon uiteen te vallen onder druk van militaire
tegenslagen, muiterijen en etnische spanningen binnen het leger. Het is onder deze omstandigheden
dat Slovenië de ideeën over Zuid-Slavische samenwerking uit de negentiende eeuw werkelijkheid zag
worden.

De Staat van Slovenen, Kroaten en Serven
De interne verdeeldheid bij de Sloveense elite uit de negentiende eeuw bleef in de twintigste eeuw
bestaan. Bijna iedereen was het inmiddels wel eens dat Slovenië een zelfstandige entiteit moest
worden waarin alle Slovenen werden opgenomen. De precieze invulling hiervan was aan de ene kant
de visie van de conservatieve Katholieken die een zelfstandige Sloveense provincie onder de
Habsburgers wilden en bovendien erkenning van de Slavische bevolking als gelijke van de Duitsers en
Hongaren (het Trialisme). Zij vormden in 1890 de Slovenska Ljudska Stranka (de “Sloveense
Volkspartij”) SLS, waarin de boeren en geestelijkheid werden verenigd.247 Aan het andere uiterste
bevond zich een minderheid van de Liberalen die samensmelting met de Serviërs en Kroaten
voorstonden. Tijdens de Eerste Balkanoorlog (1912-1913) gingen zelfs kleine aantallen Slovenen naar
Servië om tegen de Turken te vechten.248 In Slovenië bestond bovendien veel sympathie voor de
strijd van de overige Zuid-Slaven tegen de Turkse overheersing.249 Toen de Eerste Wereldoorlog
uitbrak en Oostenrijk-Hongarije in oorlog kwam met het Koninkrijk Servië was de algemene opinie
echter sterk anti-Servisch. De Sloveense spreuk “Srbe na Vrbe” (“hang de Serven aan wilgenbomen”)
was in deze tijd populair en is sindsdien in gebruik bij anti-Servische groeperingen, zoals
hedendaagse extremistische Kroaten.250 Het algemene klimaat was dus sterk pro-Habsburg en antiServisch.

De Staat van Slovenen, Kroaten en Serven (29 oktober 1918 – 1 december 1918)
De meeste Slovenen hoopten in 1917-1918, net als de Sloveense Volkspartij, op een Trialistische
oplossing. Vanaf het voorjaar van 1917 begon echter verandering te komen in de politieke
verhoudingen rond Slovenië en Europa in het algemeen. De Sloveense militaire bijdrage gaf
Sloveense politici wat in handen om de Habsburgse regering onder druk te kunnen zetten in hun
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eisen naar meer zelfstandigheid. De Sloveense Volkspartij SLS vond hierin een bondgenoot in de
Kroatische politieke partij Stranka Prava (‘de Partij van Rechten’) door gezamenlijke tegenstand
omdat de parlementaire en provinciale vertegenwoordigingen op inactief waren gesteld om de
besluitvorming in oorlogstijd te versnellen.251 Om toch inspraak te hebben vormden Sloveense en
Kroatische politici uit de Oostenrijkse Reichsrat een “Vereniging van Joegoslavische Afgezanten”, die
in mei 1917 nogmaals de wens voor een Trialistische oplossing uitte. Het ging hier om een meer
ingrijpende verandering dan eerder door de Sloveense Volkspartij aangehangen. Het betrof namelijk
een unie van alle Zuid-Slavische Habsburgse gebieden, zij het nog steeds met een persoonlijke
gebondenheid aan de Habsburgse kroon.252 Dit voorstel werd door de nieuwe keizer Karel I
verworpen. Toen de Oostenrijks-Hongaarse monarchie en de bijbehorende bureaucratie midden1918 begonnen te desintegreren vormden de Slovenen en Kroaten toch een ‘Nationale Raad’ voor de
Habsburgse gebieden. Deze raad bestond uit drie nationale comités waarin ook de Habsburgse
Serviërs een eigen comité kregen. In het klimaat van desintegratie namen Slovenen en Kroaten het
dagelijks bestuur van de Oostenrijkse beambten over. Op 18 oktober 1918 werd zodoende de ‘Staat
van Slovenen, Kroaten en Serviërs’ uitgeroepen met Zagreb als politiek centrum en een Sloveense
president: Anton Korošec.253 Het omvatte Slovenië-Istrië, Kroatië-Slavonië-Vojvodina, Bosnië en
Herzegovina-Dalmatië.254 Dit was een vergaande vorm van het Trialistische idee, waarin de
Habsburgse Zuid-Slavische volkeren in een onafhankelijke staat werden samengevoegd. Het was de
Sloveense elite inmiddels duidelijk geworden dat enige hoop om nog onder de Habsburgse kroon te
kunnen blijven tevergeefs was. Het Oostenrijks-Hongaarse Rijk hield op te bestaan op 31 oktober
1918, nadat de Hongaren de unie met Oostenrijk hadden verbroken en de keizer werd afgezet.
Deze vorm van Sloveense onafhankelijkheid binnen een unie met de Kroaten en Serven
genoot veel aanhang onder de Sloveense bevolking: meer dan 60.000 Slovenen betuigden op 29
Oktober 1918 hun steun in Ljubljana.255 Voor de Slovenen had het daarom waarschijnlijk bij deze
politieke indeling mogen blijven. De onderdelen van de Staat van Slovenen, Kroaten en Serven
deelden op Bosnië en Herzegovina na een politieke en culturele verbintenis met de Habsburgse
landen. In het geval van Slovenië was dit Oostenrijk en voor de (noordelijke) Kroaten Hongarije.
Bosnië en Herzegovina waren pas enkele decennia onderdeel van Oostenrijk-Hongarije en kenden
een eeuwenlange voorgeschiedenis van Turkse overheersing. De partijen die de staat vormden
waren het eens over nationale eenwording en streefden vanwege de verschillen tussen de Slovenen,
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Kroaten en Serviërs een federalistische structuur met gelijke rechten voor alle bevolkingsgroepen
na.256 Hoewel de staat in de praktijk bestond moet echter wel bedacht worden dat staatrechtelijk
nog weinig geregeld was en ook niet alle gebieden de facto onder controle waren. Het was niettemin
de eerste keer dat de Slovenen zichzelf konden regeren zonder buitenlandse overheersing.257

Aanloop naar en vorming van het Koninkrijk Joegoslavië
Italiaanse Invasie en Habsburgse Desintegratie
De gevolgen van de Oostenrijks-Hongaarse desintegratie werkten echter sterk in het nadeel van de
verse Staat van Slovenen, Kroaten en Serven. Van belang voor Slovenië was allereerst een geheim
verdrag tussen Italië en het Verenigd Koninkrijk, het Verdrag van Londen uit 1915. Hierin werd de
Italianen de kustprovincies van het Habsburgse Rijk beloofd, oftewel het merendeel van WestSlovenië, Kroatisch Istrië en Dalmatië.258 Hier woonden Italiaanse minderheden, met name in Istrië,
maar ook zo’n 500.000 Slovenen en Kroaten. Daarnaast werd de Italianen het hoofdzakelijk door
Duitsers bewoonde Zuid-Tirol beloofd, waarna de Italianen in 1915 hun Duitse en OostenrijksHongaarse bondgenoten de rug toekeerden en tot de Geallieerden toetraden. Het gevolg was de
hevige strijd in West-Slovenië. Het Koninkrijk Servië werd bovendien Bosnië-Herzegovina, Slavonië,
delen van Dalmatië en Bačka (Noordoost-Kroatië) beloofd. Zowel Italië als Servië wilde deze beloften
aan het eind van de oorlog innen. Hoewel Italië eerst fel tegen Zuid-Slavische vereniging was, ging zij
op een belangrijk moment over tot steunbetuiging aan een dergelijk plan in de context van de
nederlaag bij Caporetto.259 Hierboven is reeds beschreven hoe de militaire situatie in 1917 eerst in
Oostenrijks voordeel omsloeg. Maar na de grote overwinning in de Twaalfde Slag aan de
Isonzo/Soča, werden de Duitse en Oostenrijks-Hongaarse troepen door een gebrek aan bevoorrading
op hun beurt teruggedreven. Ditmaal konden zij ook de linie bij de Soča niet meer houden en de
Italianen trokken op door West-Slovenië met als strategisch doel nog steeds Wenen. Het OostenrijksHongaarse leger desintegreerde in de laatste maanden van 1917 en ook Sloveense soldaten deden
vanaf februari 1918 mee aan grootschalige muiterijen.260
Voor de Slovenen was de situatie vanaf midden-1918 door het geheime verdrag tussen het
Verenigd Koninkrijk en Italië onhoudbaar. Vanwege de nabijheid van de voormalige frontlijn met
Italië werd Slovenië geteisterd door aanvallen van gedeserteerde Oostenrijks-Hongaarse soldaten,
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maar nog belangrijker was de opmars van de Italianen.261 Italiaanse troepen hadden niet alleen de
volgens het Verdrag van Londen verkregen gebieden bezet, maar trokken steeds dieper Slovenië
binnen. Vanwege het feit dat Italië onderdeel was van de zegevierende Geallieerden namen de
Slovenen echter geen actie om de Italianen te verdrijven, in de hoop dat dit later onder
internationaal toezicht zou worden opgelost. Wel werd een Sloveens leger opgericht om tegen de
Oostenrijkers te vechten over de Habsburgse provincies met een gemixte Sloveense en Duitse
bevolking. In deze periode, eind 1918, raakten Sloveense troepen slaags met Duitse eenheden van
het Habsburgse leger over de verdeling van de provincie Styrië.262 Deze provincie had een Duitstalige
meerderheid met een Sloveenstalige minderheid in het noorden en een omgekeerde situatie in het
zuiden. Beide delen werden door de Oostenrijkers geclaimd, waarna Sloveense troepen onder
generaal Rudolf Maister de zuidelijke helft voor de Staat van Slovenen, Kroaten en Serven
bezetten.263 Ook Karinthië aan de Sloveense kant van de Alpen werd bezet.

De Verklaring van Corfu en het Joegoslavische Comité
De Nationale Raad van de Habsburgse Slovenen, Kroaten en Serven was echter niet het enige orgaan
dat werd opgezet gericht op nieuwe staatsvorming in de voormalige Habsburgse gebieden. Met het
uiteenvallen van het Habsburgse Rijk ontstond de mogelijkheid voor een Onafhankelijke ZuidSlavische staat in de voormalige Habsburggebieden, maar tegelijkertijd dreigde een unie met het
Koninkrijk Servië.264 Het ‘Joegoslavische Comité’ was een andere groep Slovenen, Kroaten en Serven
uit het Oostenrijk-Hongaarse gebied die vooral in internationale kringen voor een Zuid-Slavische
oplossing zocht. President hiervan was de Kroaat Ante Trumbid. Enerzijds was dit comité vanwege de
dreiging van annexatie van grote delen van Slovenië en Kroatië door de Italianen gebrand op een zo
snel mogelijke oprichting van een Zuid-Slavische staat.265 Het geheime Verdrag van Londen uit 1915
was in 1917 namelijk uitgelekt. Anderzijds had ook dit comité het liefst een staat onder Habsburgs
toezicht gezien en waren de leden van het comité bang voor overheersing door Servië.266 De
Nationale Raad en het Joegoslavisch Comité hoopten op een oplossing door de Geallieerden waarin
met etnische grenzen rekening werd gehouden. Hiertoe poogden de verschillende partijen en
vertegenwoordigingen van de Habsburgse Zuid-Slaven betrekkingen aan te gaan met de
Geallieerden, in de hoop als strijdende partij erkend te worden.267 Geen van de partijen werd echter
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erkend als de legitieme vertegenwoordiging van de Habsburgse Zuid-Slaven.268 Gezien de positie van
de Habsburgse Slovenen, Kroaten en Serven als (voormalig) onderdeel van een vijandige staat, en als
mogelijk te annexeren gebied voor de twee Geallieerden Italië en Servië, is dit misschien niet zo
verwonderlijk.
Ondanks bedenkingen over Servië ging het Joegoslavisch Comité in juni-juli van 1917 akkoord
met de zogenaamde Verklaring van Corfu, waarin naar een gezamenlijke Zuid-Slavische staat zou
worden gestreefd. De Kroaten en Slovenen van het comité deden dit in de hoop een stem te krijgen
in de nieuwe grensindelingen na de oorlog, via associatie met Servië als één van de Geallieerde
staten.269 Zonder eigen erkenning voor de Habsburgse Zuid-Slaven bleef Servië de enige soevereine
entiteit waaromheen Zuid-Slavische eenheid kon worden bereikt. De Servische premier Nikola Pašič,
die de onderhandelingen rond Joegoslavische eenwording grotendeels leidde vanaf de Servische
kant, had echter ook andere belangen. Het primaire belang van het Koninkrijk Servië was de stichting
van een Groot-Servië, aangeduid als de ‘kleine oplossing’, naast een secundair belang bij de
oprichting van een Zuid-Slavische staat Joegoslavië als ‘grote oplossing’.270 Als één van de
overwinnaars van de oorlog wilde de Servische regering op zijn minst de vereniging van alle Serviërs
in één staat bereiken.271 Zoals eerder vermeld woonden ook veel Serviërs in Habsburgs/Hongaars
Kroatië en Bosnië, en de annexatie van de beloofde gebieden uit het Verdrag van Londen had
prioriteit. Voor de rest committeerden de Serviërs zich liever nergens aan.
De Verklaring van Corfu was daarom vrij ambigu op papier gezet: de kern was dat de Serven,
Kroaten en Slovenen een parlementaire monarchie zouden vormen onder leiding van de Servische
Karađorđevid-dynastie.272 Daarnaast zouden de Servische, Kroatische en Sloveense taal gelijk zijn en
werd de vrijheid van godsdienst gegarandeerd.273 De specifieke rechten en plichten en een grondwet
zouden echter op een later moment worden uitgewerkt als de oorlog voorbij was. Voor de
Geallieerden had deze verklaring echter geen enkele rechtmatigheid. Met andere woorden, het
verdere verloop van de oorlog zou de precieze uitkomst bepalen. Servië stond in 1917 en 1918
steeds sterker in de internationale gemeenschap en trok samen met de Fransen uit de zuidelijke
Balkan op richting Oostenrijk en Hongarije. Het Joegoslavisch Comité kreeg daarentegen steeds
minder invloed op de ontwikkelingen. Dit blijkt uit de onderhandelingen in Versailles in november
1918 over de overgave van Oostenrijk: hier werden de voormalige Oostenrijks-Hongaarse provincies
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in Slovenië en Kroatië als vijandig gebied behandeld.274 Impliciet waren hiermee ook de Nationale
Raad van de Staat van Slovenen, Kroaten en Serven en het Joegoslavisch Comité onderdeel van de
vijand en kregen zij geen stem in de onderhandelingen over de naoorlogse periode.
Van politieke gelijkheid naar Servische dominantie in de Vidovdan275-grondwet
Nadat het Joegoslavische Comité akkoord was gegaan met de Verklaring van Corfu had Servië dus
een basis voor Zuid-Slavische eenwording. De laatste stap kwam eind 1918 toen de Nationale Raad
van de Staat van Slovenen, Kroaten en Serven door de Italiaanse opmars in het nauw kwam. De
Italianen waren inmiddels tot op twintig kilometer van Ljubljana genaderd en werden alleen
tegengehouden door hulp van bevrijde Servische krijgsgevangenen aan de Sloveense troepen.276 Dit
deed de Nationale Raad ertoe over gaan om tijdens onderhandelingen in Genève in november 1918
in te stemmen met een plan om de Staat van Slovenen, Kroaten en Serven samen te voegen met het
Koninkrijk Servië op basis van gelijkheid van de twee staten en regeringen.277 Pašič stemde namens
het koninkrijk toe, maar saboteerde de overeenkomst al een week later door de regering op te laten
stappen, waardoor de overeenkomst niet werd geratificeerd.278 In Slovenië werd fusie met het
Koninkrijk Servië door de drie grootste partijen onder de omstandigheden gesteund, maar hoe ver
deze fusie zou moeten gaan werd betwist.279
Onder druk van het gevaar van verdere Italiaanse expansie en de strijd die men tegen de
Oostenrijkers voerde stemden de Sloveense partijen en het Sloveense deel van de Nationale Raad
uiteindelijk in met onmiddellijke fusie met het Koninkrijk Servië.280 Het Kroatische onderdeel van de
Nationale Raad van de Staat van Slovenen, Kroaten en Serven stemde vanwege soortgelijke zorgen
in. De Italianen bezetten immers ook Kroatisch Istrië. Of de angst voor verdere Italiaanse expansie in
beide landen gegrond was is achteraf echter niet met zekerheid vast te stellen. In het Sloveense
geval overheerste hoe dan ook het idee dat men geen keus had, aangezien de grenzen met Italië en
de nieuwe Oostenrijkse Republiek nog nergens waren vastgelegd.281 Toen de afgevaardigden van de
Nationale Raad bij de Servische prins Aleksander aankwamen met het voorstel tot fusie, verwachtten
zij nog steeds een positie van gelijkheid voor de Nationale Raad.282 Met dit voorstel als aanleiding
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riep Prins Aleksander op 1 december 1918 het Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen uit en
beloofde democratische vertegenwoordiging voor alle volkeren. Montenegro had zich vijf dagen
eerder al bij Servië aangesloten. In praktijk heette deze staat het Koninkrijk Joegoslavië. Al meteen
werd de regionale instituties in de voormalige Staat van Slovenen, Kroaten en Serven echter veel
invloed ontnomen.283 Daarnaast konden de Serviërs door de nog steeds toenemende militaire kracht
de annexatie van de in 1915 beloofde gebieden verzekeren.284 Gewapend conflict in Noord-Slovenië,
Hongaarse aanvallen op Kroatië en de Italiaanse dreiging maakten de Servische militaire steun voor
de voormalige Habsburg-gebieden onmisbaar.285 Vanaf het uitroepen van het Koninkrijk van Serven,
Kroaten en Slovenen tot 1921 bestond een situatie waarin de autonomie van Slovenië en Kroatië
steeds verder werd ingeperkt, maar alternatieven bestonden inmiddels niet meer. De Vidovdangrondwet, die op 28 juni 1921 werd aangenomen, liet niets heel van de eerdere overeenkomsten
waarin constitutionele gelijkheid voor de Habsburgse gebieden tegenover Servië was beloofd.
Ondanks de Servische steun kreeg Italië middels het Verdrag van Rapallo in 1920 de Sloveense en
Kroatische gebieden die zij hadden veroverd, bovenop de beloofde gebieden van het Verdrag van
Londen, in handen.

Sloveense onvrede over het Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen
De samenwerking met de Serviërs zorgde voor stabilisering van de grenzen van Slovenië: de
gebieden onder Italiaanse controle waren verloren, maar een gezamenlijk Sloveens-Servisch leger
veroverde heel Karinthië, inclusief de hoofdstad Celovec (Klagenfurt).286 Na de oorlog moest dit
gebied echter aan de nieuwe Oostenrijkse Republiek worden overhandigd. De Nationale Raad, die in
1918 de regering van Slovenië in de Staat van Slovenen, Kroaten en Serven had gevoerd, werd in
januari 1919 door de Servische koning ontbonden. Hiermee eindigde formeel de Sloveense
zelfstandigheid, alhoewel de Nationale Raad in praktijk nog tot de invoering van de Vidovdangrondwet uitvoerende taken behield.287
Niet iedereen in Slovenië was het eens met de opname van Slovenië in een staat onder de
Servische vorst. De meeste Slovenen hadden een federalistische oplossing gewild en werden hierin
sterk teleurgesteld toen de Vidovdan-grondwet werd aangenomen.288 Met name onderdelen van het
Sloveense leger boden verzet. Het Sloveense leger van de Staat van Slovenen, Kroaten en Serven had
in december 1918 al een sterkte van ongeveer 1000 officieren, 11.300 soldaten, 538 stuks geschut,
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857 machinegeweren en 7 vliegtuigen.289 In januari 1919, na de ontbinding van de Nationale Raad,
kwam het voor het eerst tot gevechten tussen het Sloveense en het Servische leger, gevolgd door
een grote opstand in Maribor in juli 1919.290 Deze opstanden werden echter door het Servische leger
neergeslagen. Er was ook tegenstand tegen de adoptie van de Vidovdan-grondwet geweest: bij de
stemming over acceptatie in de grondwetgevende vergadering stemden 35 van de 419 afgezanten
tegen, terwijl 161 van hen de stemming boycotten (223 stemden voor).291 De boycottende partijen
waren onder anderen de Sloveense Volkspartij SLS en de belangrijkste Kroatische partijen. De
Slovenen in het Oostenrijkse deel van Karinthië, dat in 1919 door de Slovenen en Serven was
veroverd, stemden zelfs tegen aansluiting bij het Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen tijdens
het plebisciet van 1920. De meeste Slovenen rond Celovec/Klagenfurt leefden liever in Oostenrijk
met behoud van hun economische positie dan in de nieuwe, door Servië gedomineerde ZuidSlavische staat.292
Een blik op de ontwikkelingen die leidden tot de incorporatie van Slovenië in het Koninkrijk
Joegoslavië levert een beeld op waarin omstandigheden de Slovenen tot een dergelijke oplossing
hebben gedwongen. Nu de internationale betrekkingen van Slovenië vóór aansluiting bij Joegoslavië
en het proces hoe dit verliep zijn onderzocht kan ik mij richten op een conclusie voor mijn hoofd- en
deelvragen.
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Conclusie
Omwille van duidelijkheid herhaal ik hier nogmaals mijn hoofd- en deelvragen:

Is de volledige distantiëring van Slovenië van de Balkan en de identificatie met het Westen
door veel Slovenen terecht; en hoe verhoudt dit zich tot de 70 jaar dat Slovenië onderdeel
was van de Balkanstaat Joegoslavië?
A. Wat waren de politieke, culturele en economische betrekkingen van Slovenië in de
aanloop tot aansluiting bij Joegoslavië (~800-1917)?;
B. Wat was de Sloveense rol en houding in de formatie van Joegoslavië aan het eind van de
Eerste Wereldoorlog (1917-1919)?

Wat betreft de internationale betrekkingen van Slovenië tot de twintigste eeuw is een aantal
zaken naar voren gekomen. De internationale betrekkingen en oriëntatie van Slovenië in periode
~800 tot 1918 zijn als volgt schematisch weer te geven (‘westers’ houdt hier een oriëntatie naar
West-Europa in en ‘Balkan’ een oriëntatie naar de volkeren die nu tot de Balkanvolkeren worden
gerekend, m.n. de Kroaten en Serven):

Periode/Oriëntatie Politiek-Militair

Cultureel

Economisch

Buitenlands beeld

~800-1500

Westers

Westers

Westers

Slavisch

1500-1800

Westers

Westers

Westers

Slavisch

1800-1918

Westers en

Westers en

Westers

Zuid-Slavisch

Balkan

Balkan

Uit de bovenstaande schematische samenvatting blijkt de historische westerse oriëntatie van
de Sloveense gebieden nog eens duidelijk. Bij de politieke en culturele oriëntatie blijkt de
negentiende eeuw een verandering te brengen. In de periode vanaf de Vroege Middeleeuwen tot het
begin van de twintigste eeuw lag Slovenië duidelijk binnen de politieke sfeer van Centraal-Europa,
specifiek het Heilige Roomse Rijk, later het Oostenrijkse (-Hongaarse) Rijk en als onderdeel van de
Habsburgse bezittingen. Het Sloveense volk had in feite weinig tot geen politieke macht vanwege de
overheersing door een voornamelijk Duitstalige adel. Als men de redenering van de Sloveense
nationalistische historici van de negentiende eeuw aanhoudt, namelijk dat de Duitstalige adel
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eigenlijk geen deel van het Sloveense volk uitmaakte, wordt de beschreven periode gekenmerkt door
een absentie van Sloveense politieke betrekkingen omdat de Slovenen geen politieke macht in eigen
land hadden. De nieuwere visie op de Sloveense geschiedenis, die naar mijn mening een beter beeld
van de Sloveense geschiedenis kan schetsen, rekent de Duitstalige adel echter wel mee tot de
Sloveense geschiedenis. Vanuit een dergelijk oogpunt is Slovenië vanaf omstreeks 800 politiek
verbonden geweest met Centraal Europa, oftewel het ‘Europa’ dat in de hedendaagse perceptie
tegenover het beeld van de ‘Balkan’ staat. Politieke betrekkingen met de Balkanlanden ten zuiden
van de Habsburgse Miltärgrenze die in de zestiende eeuw ontstond waren er in feite niet, tot de
eerste bewegingen hiertoe in de negentiende eeuw.
De politieke oriëntatie van de Sloveense elite bleef ook met de opkomst van het Sloveense
nationalisme gericht op incorporatie in het Habsburgse Rijk. De wens hiervoor werd in de
negentiende eeuw eigenlijk alleen maar sterker naarmate het gevaar van het Duitse en Italiaanse
nationalisme groeide. De Habsburgse keizer kon de Slovenen politieke bescherming bieden tegen
germanisering en Duits nationalisme. Het Austroslavisme bood de Slovenen een kans om de positie
van de Slovenen tegenover de Duitsers en Hongaren in het Rijk te versterken, zonder toe te hoeven
geven aan een samensmelting met het Kroatische Illyrische ideaal. Tegelijkertijd waren de Kroaten
ook een bondgenoot in het zoeken naar een Trialistische (Austroslavistische) oplossing. Dit vormt de
oriëntatie naar de Balkan naast de traditionele politieke incorporatie in de westerse wereld.
Op cultureel gebied is door de hele beschreven periode ook een duidelijke betrokkenheid
met de westerse wereld naar voren gekomen. In cultureel opzicht heeft Slovenië in de eerste plaats
een eigen cultureel karakter weten te behouden ondanks eeuwenlange incorporatie in het
Habsburgse Rijk. Slovenië werd al in de achtste eeuw betrokken bij de Christelijke wereld en
geïncorporeerd in het toenmalige (Duitse) Heilige Roomse Rijk. Daarnaast was Slovenië onderdeel
van het gebied waarin de belangrijkste westerse culturele en intellectuele ontwikkelingen door
konden dringen. Slovenië was een onderdeel van de Duitse culturele wereld en volgde NoordwestEuropese ontwikkelingen in de Verlichting, het Humanisme en het Protestantisme. De overheersing
door de Fransen begin negentiende eeuw bracht het gedachtegoed van de Franse Revolutie. De
cultuur van het dagelijks leven werd daarnaast bepaald door Duitse, Italiaanse en zelfs NoordwestEuropese invloeden. Aan de basis van deze Europese betrokkenheid lag een eigen Slavische
identiteit. De Sloveense culturele identiteit is daarnaast afwijkend van die van de landen ten zuiden
van Slovenië. De Sloveense dialecten zijn in de eerste plaats een mix van West- en Zuid-Slavische
invloeden. Daarnaast kent het Sloveens een eigen literaire traditie die is begonnen onder invloed van
het Protestantisme, zoals dat ook in andere delen van Europa het geval is geweest. De Sloveense taal
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heeft zich vanaf de zestiende eeuw onafhankelijk weten te ontwikkelen, zonder te verdwijnen in een
combinatie met het Servo-Kroatisch.
In de periode vanaf de Middeleeuwen tot 1800 identificeerden de Slovenen zich enkel als
Slavisch en met de provincie waar zij woonden. Provincies die onderdeel waren van de kern van het
Middeleeuwse Europa. Voor het grootste deel van deze periode bestond echter nog geen idee van
Slovenië als natie of een Sloveens volk. Dit idee ontstond pas gedurende de negentiende eeuw en
wat hierbij opvalt is dat de vermeende verbondenheid met de overige (Zuid-)Slavische volkeren een
belangrijke invloed kreeg. De oorsprong van deze Zuid-Slavische saamhorigheid lag echter in Kroatië,
waar het Illyrianisme al in de zestiende eeuw voet aan de grond kreeg. De Sloveense taal was,
ondanks de onmiskenbare verwantschap aan het Servo-Kroatisch, een leidmotief in het vormen van
een aparte Sloveense identiteit. Pas in de negentiende eeuw ontstond in Slovenië een idee van
saamhorigheid met de overige Zuid-Slavische volkeren, hoewel slechts een minderheid van de
Sloveense elite vond dat dit ook politieke of culturele gevolgen moest krijgen. Samensmelting met
een ‘Illyrische’ identiteit werd door de meeste Slovenen bestreden. Het is echter onmiskenbaar dat
de Sloveense intellectuele elite in de negentiende eeuw betrokken werd met Kroatische
intellectuelen en zij dikwijls dezelfde ideeën aanhingen. Van een mate van culturele oriëntatie naar
de Balkan is daarom in de negentiende eeuw wel sprake. In de context van de politieke en culturele
situatie, waarin Slovenië door de Duitstalige en in mindere mate Italiaanse cultuurgebieden werd
bedreigd, is het echter aannemelijk dat de associatie met de overige Zuid-Slaven pragmatisch van
aard is geweest. Alleen door associatie van de geringe Sloveense bevolking met de grotere groep
Zuid-Slaven kon de Sloveense elite de Sloveense cultuur beschermen.
Op economisch gebied waren de Sloveense gebieden ononderbroken onderdeel van de
westerse economische netwerken. Slovenië was in de beschreven periode vooral een
boerensamenleving, maar de steden werden gekenmerkt door incorporatie in de Habsburgse en
Italiaanse handelsnetwerken. Economische betrekkingen met West-Europa bestonden dankzij de
contacten met Italiaanse handelslieden en later de Habsburgse havens in West-Slovenië. Er waren
praktisch geen economische betrekkingen met de Balkan. Ik heb in dit paper aan de economische
betrekkingen echter een ondergeschikte aandacht gegeven en verder onderzoek zou de
economische verbondenheid van Slovenië nog kunnen verduidelijken.
Een laatste aspect waar ik mij in dit paper op heb gericht is de perceptie van de buitenwereld
van de Slovenen. Hieruit is gebleken dat vanaf de Vroege Middeleeuwen tot 1800 de Slovenen onder
een algemeen beeld van ‘Slaven’ vielen. Dit gold zowel voor percepties uit West-Europa en de
Habsburgse landen als voor volkeren ten oosten van de Sloveense gebieden, zoals de Byzantijnen en
Hongaren. Dit is uiteraard niet verwonderlijk, aangezien de Slovenen een Slavisch volk zijn. De
64

opkomst van het Nationalisme in de negentiende eeuw heeft er echter voor gezorgd dat de Slovenen
als Slavisch volk steeds vaker bij de Zuid-Slaven werden gegroepeerd. Deze indeling was echter puur
etnisch/linguïstisch van aard en heeft geen rekening gehouden met het feit dat de Slovenen al
eeuwenlang op politiek en cultureel gebied onderdeel waren van de westerse cultuur. De gedeelde
Zuid-Slavische taal is eigenlijk de enige factor die de Slovenen met de Kroaten, Serven, Bulgaren etc.
verbindt, maar dit is wel instrumenteel geweest in de beeldvorming van buitenstaanders van de
Slovenen. Het zou gesteld kunnen worden dat de Slovenen in alle opzichten westers zijn geweest in
de periode ~800 tot 1918, met uitzondering van de taal die zij spraken. De Slavische talen worden
nou eenmaal niet in West-Europa, maar alleen ten oosten van Duitsland en Oostenrijk en in de
Balkan gesproken.

De aansluiting bij Joegoslavië als verdere bewijsvoering
Historisch gezien zijn de Slovenen dus op politiek, cultureel en economisch gebied sterk verbonden
geweest met het Westen, maar in hun periode van nationale bewustwording keken Sloveense
intellectuelen juist naar de (Habsburgse) Kroaten en Serven als de naaste verwanten. Dit is enigszins
paradoxaal, maar kan worden uitgelegd door de geringe omvang van de Sloveense bevolking en de
vermeende noodzaak om onderdeel te blijven van een grotere staatkundige eenheid. De opkomst
van een expansief nationalisme in de Duitse gebieden en Italië was één van de belangrijkste redenen
dat de Sloveense elite zich op de Zuid-Slavische verwanten ging richten, maar tegelijkertijd lag de
nadruk sterk op behoud van de Sloveense culturele identiteit. Opname in een grote Zuid-Slavische
staat waar de Slovenen langzaam zouden verdwijnen in een algemene Zuid-Slavische identiteit was
het andere uiterste waar men zich tegen verzette. Voor de meeste Slovenen lag de voorkeur bij het
Habsburgse Rijk, maar ook de mogelijkheid tot aansluiting bij een voormalig-Habsburgse ZuidSlavische staat werd aangehangen.
De formatie van de Staat van Slovenen, Kroaten en Serven aan het eind van de Eerste
Wereldoorlog was daarom een tussenoplossing die aansloot op de wensen van de Slovenen:
bescherming door associatie met de Kroaten enerzijds, maar veiligheid voor de eigen cultuur door
een federalistische en gelijkwaardige structuur anderzijds. Het verloop van de Eerste Wereldoorlog
heeft echter een beslissende invloed gehad op de kansen van Slovenië om tot een oplossing te
komen die aan Sloveense voorkeuren voldeed. Met name de opmars van de Italianen dwong de
Slovenen om in te stemmen met een unie tussen de nieuwe Staat van Slovenen, Kroaten en Serven
met het Koninkrijk Servië, het soort unie waar veel Slovenen eerder huiverig tegenover stonden. Het
feit dat de Italianen tot op zeven kilometer van Ljubljana zijn genaderd, tot het plaatsje Vhrnika,
geeft echter aan dat er voor de Slovenen weinig keuze was dan het risico te nemen om met een Zuid65

Slavische unie in te stemmen. Van de kant van het Koninkrijk Servië was dit naar alle
waarschijnlijkheid slechts een manier om de eigen invloed uit te breiden, gezien de machtspositie
van Servië aan het eind van de Eerste Wereldoorlog.
Is het nu terecht dat Slovenië zich distantieert van de Balkan en zich met het Westen en
Europa identificeert en anderen hiervan wil overtuigen? Allereerst heb ik al aangegeven dat het
begrip Balkan problematisch is en dat het vaak op een aantal stereotypen berust, zoals conflict en
barbaarsheid. Daarnaast kan men het zien als een geografische regio, waar Slovenië slechts
gedeeltelijk of helemaal niet bij hoort, en een regio waar men een bepaalde geschiedenis deelt waar
het Ottomaanse Rijk een belangrijke rol speelt. Afgaand op het onderzoek dat in dit paper is gedaan
kan ik stellen dat A. Slovenië wat betreft politieke, culturele en economische betrekkingen onderdeel
is geweest van het Westen en er in feite in geen enkel opzicht buiten is gevallen in de periode tot
1917; en B. dat de formatie van het eerste Joegoslavië vanuit Sloveens opzicht een door
omstandigheden gedwongen keuze is geweest voortkomend uit een vrees dat Slovenië het niet zou
redden als onafhankelijke kleine staat.
Het is naar mijn mening daarom terecht dat veel Slovenen nu het beeld bestrijden dat zij
onderdeel van de Balkan zouden zijn, aangezien hier vanuit historisch oogpunt geen bewijs voor is.
Het is terecht om te stellen dat Slovenië altijd tot de kern van Europa en de westerse cultuur heeft
behoord, gezien de eeuwenlange aansluiting bij het Duitse en Oostenrijkse Rijk en het doordringen in
Slovenië van de belangrijkste westerse culturele ontwikkelingen. Uiteindelijk is het de gedwongen
aansluiting bij Joegoslavië geweest die de Slovenen in de perceptie van politici, media en de gewone
burger in het Westen in het hokje ‘Balkan’ heeft geduwd, terwijl de Slovenen eigenlijk niets met de
Balkangeschiedenis te maken hebben gehad. Zelfs door degenen die Slovenië niet tot de Balkan
rekenen wordt het toch vaak buiten de westerse wereld geplaatst. De reden dat Slovenië vaak tot de
Balkan, Oost-Europa etc. wordt gerekend heeft waarschijnlijk het meest te maken met de relatieve
onbekendheid van Slovenië in het Westen door de Koude Oorlog, toen Slovenië achter het IJzeren
Gordijn lag. Dit is echter een ander vraagstuk dat nog kan worden onderzocht. Een aantal academici
ziet in de nadruk die de Slovenen leggen op hun behoren bij het Westen en de expliciete
distantiëring van de Balkan bewijs voor de constructie van een “other within293”, zoals eerder
uitgelegd een term van Todorova.294 Ik denk dat in het geval van Slovenië een feitelijk historisch
behoren bij het Westen de simpelste verklaring is. Ik denk dat Slovenië een stuk Westen en Europa is
dat in de twintigste eeuw in de vergetelheid is geraakt, maar dat nu naar zijn rechtmatige plek in de
293

“[A] repository of negative characteristics against which a positive and self-congratulatory image of the
‘European’ and ‘the West’ *can be+ constructed” (Todorova, M., Imagining the Balkans, p. 188).
294
Šarid, L.; Musolff, A.; Manz, S. (eds.), Contesting Europe’s Eastern Rim: Cultural Identities in Public Discourse
(Londen 2010), p. 56.
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politieke, culturele en economische invloedssfeer is teruggekeerd waar het altijd deel van heeft
uitgemaakt.

67

Literatuurlijst
Krantenartikelen
“Cleaning up Slovenia’s Muck”, The Economist (23 september 2010)
“Janez Drnovsek, Slovenia’s Dogged Guardian”, The Economist (20 april 2000)
“Slovenija je… na Balkanu”, Delo (13 juli 2006)
“Why Slovenia is not the Balkans”, The Economist (20 november 2003)
Meijer, H., “Slovenië kan brug slaan tussen EU en Balkan”, Dagblad van het Noorden, 23 november
2002;
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1037965/2010/10/25/Eerste-zwarteburgemeester-in-Oost-Europa.dhtml

Internetbronnen
http://de.wikipedia.org/wiki/Windisch_(Slowenisch) (11-09-2011)
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/balkans_communication/western_balkans_communication_0
50308_en.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Lands_of_the_Crown_of_Saint_Stephen (28-07-2011)
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_peoples#Ethnonym (11-09-2011)
http://en.wikipedia.org/wiki/Srbe_na_vrbe! (28-07-2011)
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_culture (13-02-2011)
http://encarta.msn.com/dictionary_/balkan.html (15-04-2011)
http://hdr.undp.org/en/statistics/ (20-08-2011)

68

http://www.balkaninsight.com/en/article/croatia-slovenia-boast-improved-economic-cooperation
(08-09-2011)
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/146313/culture-area (13-02-2011)
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/423909/Obodrite (25-07-2011)
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/50325/Balkans (15-04-2011)
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/590747/Theodosius-I/7211/Victory-over-paganusurpers?anchor=ref207973 (3-1-2011)
http://www.firstworldwar.com/battles/isonzo.htm (28-07-2011)
http://www.firstworldwar.com/source/greaterserbia_corfudeclaration.htm (04-08-2011)
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jun/25/macedonia-greece-balkan-stereotype (1203-2011)
http://www.killology.com/maneuver_warfare.pdf (28-07-2011)
http://www.lehigh.edu/~amsp/2004/09/introduction-to-edward-said.html (18-05-2011)
http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7 (08-09-2011)
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154451.htm (20-08-2011)
http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=2177 (03-08-2011)

Artikelen
Auty, R., “The Formation of Slovene Literary Language against the Background of the Slavonic
National Revival”, The Slavonic and East European Review, vol. 41 No. 97 (1963), p. 391-402
Baskar, B., “Ambivalent Dealings with an Imperial Past: The Habsburg Legacy and New Nationhood in
ex-Yugoslavia”, Working Papers, Österreichische Akademie der Wissenschaften (2003)
Brown, K.; Theodossopoulos, D., “Others’ Others: Talking About Stereotypes and Constructions of
Otherness in Southeast Europe”, History and Anthropology, Vol. 15, No. 1 (2004), p. 1-22
69

Ciglenečki, S., “Late traces of the Cults of Cybele and Attis. The origins of the Kurenti and of the
Pinewood Marriage (“Borovo Gostüvanje”)”, Studia Mythologica Slavica II (1991), p. 21-31
Dodds, K., “Licensed to Stereotype: Popular Geopolitics, James Bond and the Spectre of Balkanism”,
Geopolitics Vol. 8, Nr. 2 (2003), p. 125-156
Gerstrin, F., “Économie et société en Slovénie au XVIe siècle”, Annales. Histories, Sciences Sociales,
17. An. No. 4 (1962), p. 663-690
Janjetovid. Z., “A Short Survey of the Relations between the Yugoslavs and Ethnic Germans”,
Gesellschaft für serbisch-deutsche Zusammenarbeit (1991)
Karl-Franzens Universität Graz, “Die Herausbildung der modernen slowenischen Literatursprache im
Kontext der Nationenbildung”, http://www-classic.unigraz.at/slaw4www/Skripten/Sprachgeschichte/Geschichte_Literatursprachen/lk_13_nationale_erneu
erung.pdf
Kreuzer, B., “ The Port of Trieste and its Railway Connections in the Habsburg Monarchy: Economic
Change and Infrastructure Problems, 1850-1918”, paper ter gelegenheid van ‘V Congreco de Historia
Ferroviaria’ Palma de Mallorca 2009
Lindstrom, N., “Between Europe and the Balkans: Mapping Slovenia and Croatia’s “Return to Europe”
in the 1990’s”, Dialectical Anthropology 27 (2003), p. 313-329
Lyall, A., “The Making of Modern Slovenia”, The Slavonic and East European Review, vol. 17 No. 50
(1939),p. 404-415
Nedeljkovid, O., “Illyrian Humanist Ideas in the Works of the South Slavic Protestant Publishers in
Urach” Slovene Studies 6/1-2 (1984), p. 127-142
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD, “Sebrenica: a ‘safe’ area, Appendix V,
Western Perceptions and Balkan realities”, (Amsterdam 2002)
Petkov, K., “England and the Balkan Slavs 1354- 1583: An Outline of a Late-Medieval and Renaissance
Image”, The Slavonic and East European Review, Vol. 75, Nr. 1 (1997),p. 86-117

70

Purcell, D.; Kodras, J., “Information Technologies and Representational Spaces at the Outposts of the
Global Political Economy: Redrawing the Balkan Image of Slovenia”, Information, Communication and
Society Vol.3 Nr.1 (2001), p. 341-369
"Report for Selected Countries and Subjects, October 2009 World Economic Outlook", International
Monetary Fund 2009
Šarid, L., “Balkan Identity: Changing Self-images of the South Slavs”, Journal of Multilingual and
Multicultural Development, 25: 5, (2004), p. 389-407
Šepič, D., “The Question of Yugoslav Union in 1918”, Journal of Contemporary History, Vol. 3 No. 4
(1968),p. 29-43
Sugar, P.F., “The Nature of Non-Germanic Societies Under Habsburg Rule”, Slavic Review, Vol. 22 No.
1 (1963), p. 1-30
Švajncer, J.J., "Military History of Slovenians", Obramba Special Edition (2001), p. 69-73
Tanner, M., “Illyrianism and the Croatian Quest for Statehood”, Daedalus, Vol. 26 (1997), p. 47-62
Wood, C. S., “Maximilian I as Archeologist”, Renaissance Quarterly, Vol. 58 No. 4 (2005), p. 11281174

Boeken/Bundels
Bajt, V. “Slovenians and the Other” in: Kuzmanid, T.; Pajnik, M. (eds.), Nation-States and
Xenophobias: In the Ruins of Former Yugoslavia (Mirovni Institut 2005)
Banač, I., The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics (Cornell 1988)
Benderly, J.; Kraft; E., Independent Slovenia: Origins, Movements, Prospects, (New York 1996)
Benson, L., Yugoslavia: A Concise History (New York 2001)
Donia, R.J., Van Antwerp, J., Bosnia and Hercegovina: A Tradition Betrayed, (New York 1995)
Fine, J.V.A., When Ethnicity did not Matter in the Balkans (Michigan 2009)

71

Gow, J., Carmichael, C., Slovenia and the Slovenes: A Small State in the New Europe (Londen 2000)
Huntington, S. P., The Clash of Civilizations (New York 1996)
Jelavich, B., History of the Balkans: Eighteenth and Nineteenth Centuries, (Cambridge 1983)
Koch J.T., Celtic Culture: A Historical Encyclopedia, (ABC-Clio 2005)
Nicolle, D., Armies of the Ottoman Turks 1300-1774, (Osprey 1983)
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD, Srebrenica: een ‘veilig’ gebied. Reconstructie,
achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area (Amsterdam 2002)
Noble, T.F.X., Strauss, B., e.a., Western Civilization: The Continuing Experiment (Boston 2005)
Perica, V., Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States (Oxford 2002)
Plous, S., “The Psychology of Prejudice: An Overview”, in: Plous, S. (ed.), Understanding Prejudice and
Discrimination (New York 2003)
Ramet, S.P., Thinking About Yugoslavia (Cambridge 2005)
Šarid, L.; Musolff, A.; Manz, S. (eds.), Contesting Europe’s Eastern Rim: Cultural Identities in Public
Discourse (Londen 2010)
Singleton, F., A Short History of the Yugoslav Peoples, (Cambridge 1985)
Štih, P., e.a., Slovenska Zgodovina (Sistory 2008), trans. Townend (2009) E-book
Štih, P. (ed.), The Middle Ages between the Eastern Alps and the Northern Adriatic: Select papers on
Slovene Historiography and Medieval History (Leiden 2010)
Taylor, A.J.P., The Habsburg Monarchy 1809-1918, (Londen 1948)
Thompson, M., A Paper House: The Ending of Yugoslavia, (Londen 1992)
Todorova, M., Imagining the Balkans (Oxford 2009)
Turnbull, S., The Ottoman Empire 1326-1699, (New York 2005)

72

