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WESTELIJKE BALKAN

TIJDENS DE EERSTE

WERELDOORLOG
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was de situatie op het Balkanschiereiland complex. Tijdens de
19e eeuw werden Servië en Montenegro
onafhankelijk van de Turken, terwijl de
overige zuidelijke Slaven in de Balkan –
Kroaten, Slovenen en Serviërs – onder
het gezag van Oostenrijk-Hongarije
vielen. Ze zagen zichzelf als de drie
‘stammen’ van één ‘drieledige’ (triune)
Joegoslavische* staat (*Servo-Kroatisch
= zuidelijke Slaaf).

inleiding
In 1908 annexeerde Wenen het
voormalige Ottomaanse gebied
Bosnië en Herzegovina, wat
vooral in Servië tot een grote crisis
leidde. Tijdens de Balkanoorlogen
(1912-1913) bevrijdden Servië en
Montenegro grote delen van de
Balkan. Die gebieden werden
internationaal erkend en bestonden uit Vardar Macedonië, Kosovo en Metohija, en Sandžak
(het zogenaamde Oud-Servië –
gebieden die voorheen deel
uitmaakten van de Servische
middeleeuwse staat, voor ze
door de Turken veroverd werden).
Hoe dan ook volgde OostenrijkHongarije de economische en
militaire opmars van Servië met
argusogen. Het sterke Servië
werd beschouwd als een serieuze bedreiging voor het expansionistische beleid van de dubbelmonarchie (Drang nach Osten).

Oostenrijk-Hongarije stond bovendien wantrouwig tegenover
de Servische invloed onder de
Zuid-Slavische bevolking van de
dubbelmonarchie en was bang
dat hun nationale gevoel alleen
maar sterker zou worden. Erger
nog, men vreesde dat Servië de
Joegoslaven voor zich zou winnen (‘het Piëmonte van de Balkan’).

oorlog
In 1914 vermoordde de Bosnische
Serviër Gavrilo Princip de Oostenrijks-Hongaarse
troonopvolger,
aartshertog Franz Ferdinand van
Oostenrijk. De moord in Sarajevo
(Bosnië) sleepte Europa mee in
de Eerste Wereldoorlog. Wenen
gebruikte de liquidatie namelijk
als een lang verhoopt excuus om
Servië eens en voor altijd uit te
schakelen. Vervolgens verklaarde
de Servische regering ofcieel de
oorlog om ‘te strijden voor de
bevrijding en eenmaking van al
onze gevangen broeders, Serviers, Kroaten en Slovenen’. In het
begin was het Servische leger

De lijnen die in 1913
de grenzen van het
vroegere koninkrijk
tekenden.

aan de winnende hand, maar in
1915 werd het weggeblazen
door de veel sterkere troepen
van de centrale mogendheden.
De Servische regering, de koning,
het leger en de burgers weigerden zich over te geven en trokken zich tijdens de winter van
1915-1916 terug naar het zuiden
(met tienduizenden gesneuvelden tot gevolg). Ondertussen gaf
Montenegro zich over en verliet
koning Nikola I het land, dat snel
bezet werd door OostenrijkHongarije.
De Servische gebieden werden
ook bezet door de vijand en
verdeeld in twee zones: het westelijke gedeelte viel in handen
van Oostenrijk-Hongarije, terwijl
de Bulgaren het oostelijke deel
van het land verdeelden in Moravische en Macedonische gebieden.
Op het eiland Corfu, in de Ionische Zee, werd er een Servische
regering in ballingschap samengesteld. Die ondertekende een
akkoord met de afgevaardigden
van de Zuid-Slaven van de dubbelmonarchie over het doel van
hun eenmaking met het koninkrijk
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Servië in een nieuwe staat onder
het gezag van het Servische
vorstenhuis. Het akkoord werd
snel ondertekend wegens de
Italiaanse belangen aan de
oostkust van de Adriatische Zee.
De geallieerden (entente) hadden die kustgebieden waar Joegoslaven woonden (Istrië, groot
deel van de eilanden, Dalmatië
en de stad Rijeka) aan de Italianen beloofd met het geheime
Pact van Londen (1915), op
voorwaarde dat Italië zou deelnemen aan de oorlog. De Joegoslaven hadden geen keuze:
ofwel konden ze deel uitmaken
van de toekomstige Slavische
staat ofwel werden ze verdeeld
tussen Italië, Servië, Oostenrijk en
Hongarije. In 1918 versloegen het
Servische leger en de Franse
troepen de vijand en bevrijdden
ze de gebieden van het koninkrijk
Servië, Montenegro en het voormalige Oostenrijkse kroonland
Vojvodina (met name Banaat,
Bačka, Baranja en Srem). Aan
het einde van de oorlog stond
Servië in het winnende kamp,
maar het had wel enorme verliezen geleden. Na de ontbinding
van Oostenrijk-Hongarije werd
aan het einde van oktober de
staat van Slovenen, Kroaten en
Serviërs uitgeroepen in het Kroatische Zagreb. De staat bestond
voor het grootste deel uit de
Joegoslavische gebieden van
het
voormalige
OostenrijkHongarije: de Sloveense gebieden (Gorizia, het hertogdom
Krain, Stiermarken en Karinthië),
Slavonië, Istrië, Dalmatië, de stad
Rijeka, Srem en het voormalige
Oostenrijks-Hongaarse condominium Bosnië en Herzegovina. Die
voorlopige staat bestond slechts
één maand, werd enkel erkend
door Servië en de grenzen ervan
werden betwist door de omliggende landen.

Na de lange onderhandelingen
in Genève over de eenmaking
en de indeling van de toekomstige staat besloten zowel Vojvodina als Montenegro om zich te
verenigen met Servië. Als resultaat onttroonde het Montenegrijnse parlement zijn koning,
Nikola I.
Anarchie en boerenopstanden in
de
voormalige
OostenrijksHongaarse gebieden maakten
het een stuk eenvoudiger voor
de Italianen, die stonden te popelen om de aan hen beloofde
gebieden in te nemen. Met name Istrië, een deel van Dalmatië
en de Adriatische eilanden. Die
ontwikkelingen zorgden ervoor
dat de eenmaking met Servië
snel beklonken moest zijn.

HET ONTSTAAN VAN HET KONINKRIJK
JOEGOSLAVIË EN ZIJN GRENZEN
Het einde van de Eerste Wereldoorlog zorgde voor heel wat
veranderingen in de Balkan. Door
de ontbinding van de dubbelmonarchie kon de langverwachte eenmaking van de ZuidSlavische gebieden een feit worden. Op 1 december 1918 verkondigde prins-regent (later koning) Aleksandar Karađorđević in
Belgrado (Servië) de eenmaking
van het koninkrijk Servië (plus de
voorheen verenigde gebieden
Vojvodina en Montenegro) met
de staat van Slovenen, Kroaten
en Serviërs. Zo ontstond het koninkrijk van Serviërs, Kroaten en
Slovenen (koninkrijk Joegoslavië),
later bekend onder de naam
Joegoslavië. Dat betekende ook
het einde van twee staten: Servië
en Montenegro. Hun onafhankelijkheid werd opgeofferd voor het
hogere doel. Servië slaagde er
overigens niet alleen in om alle
Zuid-Slaven te verenigen, maar

ook om alle Serviërs van de Balkan in één staat samen te brengen. De nieuwe staat was een
typisch resultaat van het zogenaamde Versailles-systeem en
werd internationaal erkend. Het
koninkrijk Joegoslavië grensde
aan Italië, Oostenrijk, Hongarije,
Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Albanië en de Adriatische
Zee. Al van in het begin was het
koninkrijk verwikkeld in territoriale
conicten met haast al zijn buurlanden. De meeste daarvan
werden opgelost tijdens de vredesconferentie van Versailles en
later tijdens afzonderlijke vredesakkoorden met de staten (19191920). Toen de provincie Karinthië
na een volksstemming deel ging
uitmaken van Oostenrijk, werd de
grens denitief vastgelegd. Bulgarije gaf vier strategische militaire regio’s op, terwijl Banaat verdeeld werd tussen Roemenië en
het koninkrijk Joegoslavië.
Het Verdrag van Rapallo (1920)
bracht een oplossing voor de
conicten rond de grens met
Italië. De Italianen kregen Gorizia,
Gradiška, een deel van het hertogdom Krain, Istrië, Zadar en
enkele
eilanden
(ongeveer
10 000 km²). De bevolking bestond uit een half miljoen Slovenen en Kroaten. De stad Rijeka
werd uitgeroepen tot Vrijstaat
Fiume.
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Vertaald uit het Engels
door Elan Translate
Milan Kovačević werd geboren in 1980
in Belgrado, Republiek Servië. Hij behaalt
een master in de geschiedenis (wereldgeschiedenis en geschiedenis van de
Balkan) aan de Faculteit voor Wijsbegeerte - Universiteit van Belgrado en wint
de beurs aan de eerste "Dresden Summer - International Academy for the
Arts", georganiseerd door de Staatliche
Kunst-sammlungen Dresden in augustus
2010.

De etnische minderheden
binnen de

Tweede Poolse Republiek
In de drie opeenvolgende klasreflecties zullen we de zeer bewogen geschiedenis van Polen van naderbij
bekijken. De rubriek ‘klasreflectie’, die dit jaar samen met de rubriek ‘vraagstuk’ kan behandeld worden, zal de
(historisch-)aardrijkskundige achtergrond gebruiken om tot morele vragen te komen. Niettegenstaande dat er een
theoretische achtergrond nodig is om het onderwerp te kennen, zal dit luchtig gedaan worden, voornamelijk met
verhelderende kaarten en een puntensysteem.

De Poolse Delingen, het voorspel
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• 1763 – Het Pools-Litouwse Gemenebest is een vazalstaat onder Russisch bewind. De Poolse
koning probeert hervormingen
door te voeren…
• 1772 – Eerste Poolse deling:
grote delen van het Gemenebest worden verdeeld tussen Rusland, Pruisen en Oostenrijk
• 1792 – De Poolse koning creëert
een constitutionele monarchie
• 1793 – Tweede Poolse deling:
Pruisen en Rusland annexeren
Pools gebied
• 1794 – Poolse opstand tegen
de buitenlandse machten, maar
het Russische leger is te sterk
• 1795 – Derde Poolse deling: Polen wordt volledig verdeeld en
verdwijnt van de Europese
kaart…

Op 23 jaar tijd wordt Polen verdeeld onder
de machtige buurlanden en zal uiteindelijk
van de kaart verdwijnen.

• De Polen (het stateloze volk bestond uiteraard nog) vechten
aan de zijde van Napoleon tegen de Russen.
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Het Hertogdom Warschau, een
Franse vazalstaat
De Poolse generaal Dąbrowski vocht
aan de zijde van de Fransen tegen Rusland.
Het huidige Poolse volkslied
draagt ook zijn naam.
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De Poolse maarschalk Józef Piłsudski
roept in 1918 de onafhankelijkheid van
de Tweede Poolse Republiek uit.

Het Poolse volkslied verwijst hiernaar:
‘Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy
my żyjemy…’ (‘Nog is Polen niet
verloren, zolang wij leven.’)
• 1807 (tot 1813) – Hertogdom
Warschau is een Franse vazalstaat dat een kort leven kent; het
gaat ten onder samen met Napoleon.
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Józef Piłsudski, de vader van de
Tweede Poolse Republiek

De Tweede Poolse Republiek.
Etnische minderheden (bijv.: Oekraïners, Wit-Russen,
Duitsers en Joden) mochten zich niet assimileren
met de 'etnische' Polen.

Ethische reecties:
- (opdracht) Zoek de termen
‘etniciteit’ en ‘nationaliteit’ op.
- Wat betekenen deze termen
voor jou? Bespreek dit eventueel
klassikaal.
- (vakoverschrijdend klasdebat):
stelling: ‘Er bestaat een verschil
tussen etniciteit en nationaliteit
binnen de moderne samenleving!’
• 4 partijen: groep voorstanders, groep tegenstanders,

moderator en het publiek.
• opdracht: (eventueel
huistaak) elke discussiegroep zoekt
een aantal argumenten op. Het
debat duurt maximum 20 minuten.
De moderator leidt het debat!
(Bijvoorbeeld: elke groep
presenteert alternerend een
argument waarop door de andere
groep mag gereageerd worden.
Eventueel mag het publiek op het
einde een aantal vragen stellen.)

• 1914 – De Polen strijden met het
Duitse keizerrijk tegen de Russen
• 11 november 1918 – de militair
en latere staatsman Józef
Piłsudski roept de onafhankelijkheid uit van Polen
• 1919 tot 1921 – Pools-Russische
oorlog met een grote overwinning voor de Polen te Warschau
in augustus 1920
• 1923 – 1926 – zeer onstabiele
politieke periode…
• 1926 – Staatsgreep door
Piłsudski (Sanacja-periode)
Hij heerste als een verlichte despoot. De Joodse minderheid (ca.
10 %) wil hij laten integreren,
maar niet assimileren.
• 1935 – Piłsudski overlijdt
• 1935 tot 1939 – De nationalist
Dmowski heerst over Polen.
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Deel 1: van het ontstaan van het Duitse keizerrijk tot haar ondergang

PEDAGOGISCHE
T O E PA S S I N G

De pedagogische che van dit nummer kan, bij uitbreiding, samen behandeld
worden met de rubriek over Polen.
Doelgroep: 3e graad
Vakken: geschiedenis/aardrijkskunde, PAV, MaVo
Voorziene lesuren: minimum 2 lesuren.
Overeenkomstig het artikel over de Balkan, is het bestuderen van de geschiedenis
van Duitsland (of beter: de Duitse geschiedenis) heel interessant en verhelderend
in geograsch-historisch perspectief.

1918

Duid op de tijdslijn hieronder de belangrijkste gebeurtenissen aan.

1871

Elk trimester verschijnt in SPOREN VAN HERINNERING een praktische pedagogische toepassing met bijhorende fiche die u in de klas kan gebruiken en verzamelen

NAAM
KLAS

Zoek volgende personen op: keizer Wilhelm I, keizer Wilhelm II, Bismarck, Hindenburg
en Ludendorff.
Zoek landkaarten op van het Tweede Keizerrijk en de verste expansie die Duitsland
behaalt tijdens de Eerste Wereldoorlog.
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