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Voorwoord 

 

In februari 2008 heb ik voor de eerste - en voorlopig ook enige maal - Slovenië bezocht. Deze 

eerste kennismaking met een Oost-Europees land was voor mij een ware openbaring.  Ik 

voelde mij op de één of andere manier 'verbonden' met dat land.  De taal studeerde ik toen 

reeds meer dan twee jaar, hetgeen de verbondenheid nog groter maakte.  Op dat ogenblik 

maakte ik kennis met een historische figuur waar men niet omheen kon, daar het gehele jaar 

aan hem gewijd was.  Die persoon was Primoţ Trubar. Vele foldertjes in verschillende talen 

gaven mij toen reeds een idee over wie hij was en waarom hij voor Slovenië zoveel betekende 

aangezien zelfs zijn beeltenis het muntstuk van één Euro siert.  Op dat ogenblik en op die 

plaats heb ik de keuze voor mijn eindwerk gemaakt.  Ik was op zoek naar een historisch 

onderwerp, met een duidelijke afbakening in tijd en ruimte.  Een onderwerp waarin ik niet 

kon verdwalen. Een onderwerp waarover bij ons weinig  geweten was.  En dat onderwerp had 

ik gevonden.  

     Veel later evenwel heb ik mijzelf ontelbare keren afgevraagd wat mij bezield heeft bij deze 

keuze.  Het werd namelijk reeds snel duidelijk dat er voor mijn 'held', behalve in zijn 

vaderland, weinig of geen begeestering bestond.  De vele tentoonstellingen, activiteiten, 

foldertjes enz..., waren evenwel zeer interessant maar feitelijk ongeschikt als 

wetenschappelijke bron.  Bronnen buiten het Sloveense taalgebied bleken niet bruikbaar 

omwille van hun te bescheiden informatie.   Het groeiend besef dat ik bijna volledig zou 

aangewezen zijn op vertalingen uit het Sloveens zag ik in het begin nog niet als een probleem. 

Integendeel.  Ik dacht twee vliegen in één klap te slaan door naast het schrijven van een 

eindwerk ook mijn kennis van de taal voluit te ontwikkelen.  Helaas bleek dit - althans in het 

begin - een ijdele droom en op bepaalde ogenblikken zelfs een nachtmerrie te worden. 

     Voor de vertaling van de bronnen kan ik niet spreken in termen van uren, dagen noch 

weken, maar maanden.  Zes maanden van oneindig geduld.  Het werk verliep telkens in vier 

fases.  Gewapend met de woordenboeken Sloveens-Engels en Engels-Nederlands, een boekje 

met vervoegingen en de onontbeerlijke verbuigingslijsten, slaagde ik erin van elke bron een 

letterlijke,  doch  in de meeste gevallen  totaal onleesbare vertaling te maken.  In een tweede 

fase heb ik getracht dit taalkundig kluwen om te zetten in een versie die literair reeds als 

Nederlands kon beschouwd worden maar die evenwel nog talrijke onbegrijpelijke woorden en 

zinsconstructies bevatte. Voor fase drie heb ik de hulp ingeroepen van Marieke Haenebalcke, 

een medestudente uit de Sloveense les, wiens parate kennis van het Sloveens - ondermeer 

door een lang verblijf in Slovenië - de mijne ver oversteeg.  Samen zijn we uren bezig 

geweest met het ontwarren van vele knelpunten. Toch was deze derde fase, omwille van de 

moeilijkheidsgraad, nog steeds niet volledig betrouwbaar.  Als laatste reddingsboei kon ik 

toen beroep doen op Pavel Ocepek, docent Sloveens aan de Gentse Universiteit, om zeker te 

zijn van een correcte vertaling.   



  

     Ik houd eraan om hier dan ook in het bijzonder Pavel Ocepek en Marieke Haenebalcke te 

bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun, ook op menselijk vlak.  Najlepša hvala!  Ook 

mijn promotor wil ik extra bedanken voor het vertrouwen dat hij steeds in mij gesteld heeft. 

En natuurlijk ook voor zijn onvergetelijke lessen, vol relativerende humor bij ernstige 

historische vraagstellingen. Toen ik aan deze studie begon was ik als een klein kind, vol 

verlangen en verwondering.  Dit gevoel heeft mij in die vier jaren nooit verlaten, maar de 

momenten dat ik eraan dacht op te geven zijn werkelijk niet te tellen.  Dit doel zou ik nooit 

bereikt hebben zonder de steun en het geduld van mijn echtgenoot Bart en mijn kinderen 

Koen, Joris, Els en Karen. Wat ze voor mij betekenen is niet in woorden te vatten.  Mijn zus 

Isabella en mijn vriendin Hilde waren altijd bereid tot urenlange opbeurende babbels, wanneer 

ik mezelf afvroeg waarmee ik in godsnaam bezig was. En moeken kan nu gerust slapen: ik zal 

geen communist worden. Twee personen ontbreken nog.  Toen ik mijn naam - Christine, 

Flora, Roland -  neerschreef  op het inschrijvingsformulier waren ze bij mij.  Mijn meter en 

peter, allebei overleden.  Ze zouden enorm fier zijn op mij.  Ik draag dit werk dan ook 

speciaal op aan hen. 
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1  Algemene inleiding 

 

Ik ben aan deze scriptie begonnen met vele vragen.  Zoals gewoonlijk worden de meest 

logische vragen waarmee iemand aan een studie begint na enige tijd als vanzelfsprekend.  

Meer nog, het lijkt bijna onbegrijpelijk dat bepaalde zaken niet aan iedereen bekend zijn.  Zo 

verging het mij ook.  Toch heb ik deze evident lijkende gegevens steeds in het achterhoofd 

gehouden en in mijn studie besproken alsof ze helemaal niet evident waren. En dat waren ze 

ook niet.  Daarnaast had ik nog andere vragen.  Algemene, concluderende, hypothetische, 

retorische vragen.  Eigenaardig genoeg lijkt bij dat soort vragen een ander mechanisme te 

werken dan bij de eerstgenoemde logische vragen of 'weetjes'.  Het lijkt er namelijk op dat 

antwoorden op die vragen alsmaar moeilijker worden, naargelang de studie vordert.  Ik werd 

bij de literatuurstudie  niet zozeer geconfronteerd met elkaar tegensprekende beweringen. 

Bijna alle primaire en secundaire bronnen gingen min of meer dezelfde richting uit wat betreft 

de essentiële vragen die ik mij gesteld had. Toch betrapte ik mijzelf erop dat ik de neiging 

kreeg om te gaan zoeken in de bronnen naar de antwoorden die ik zelf wou vinden. Dit vind 

ik een zeer eigenaardig en boeiend fenomeen. Hoe verder zulk een studie zich ontwikkelt, hoe 

groter de kans dat de auteur ervan de kern van de bronnen uit het oog begint te verliezen en 

uiteindelijk zijn eigen werk aan het schrijven is.  Een ander gevaar bestaat erin dat men 

probeert een antwoord te vinden waar geen antwoord bestaat.  De zogenaamde zoektocht naar 

de waarheid.  Ik heb getracht deze valkuil te omzeilen door in de eigenlijke scriptie zeer dicht 

bij de bronnen te blijven.   

     In ieder geval zal ik trachten een antwoord te vinden op  vragen die zich  intuïtief aan mij 

opdrongen. Vragen zoals de hier volgende.  Zou het Sloveens bestaan zonder Trubar?  Zou de 

Sloveense literatuur bestaan zonder Trubar? Zou Slovenië bestaan zonder Trubar? Wat heeft 

Trubar gedreven bij zijn handelen?  In welke mate kunnen we zijn gedachtegoed revolutionair 

noemen? Al deze en andere vragen hebben zich uiteindelijk geconcentreerd in twee 

overkoepelende probleemstellingen.  Ten eerste: "Wat is de betekenis van Primoţ Trubar voor 

de verdere ontwikkeling van de taal (het Sloveens), de cultuur (de Slovenen) en het nationaal 

bewustzijn (Slovenië) van zijn volk?".  Ten tweede: "Had Trubar reeds vanaf het prille begin 

van zijn kennismaking met de reformatie de ontwikkeling van het Sloveense volk op het oog 

of heeft deze missie zich in zijn gedachten naderhand geleidelijk ontwikkeld?" Mijn visie wat 

betreft de essentie van Trubars gedachtegoed en werk ontrafelt zich in de loop van de ganse 

studie, toch heb ik ervoor geopteerd om telkens die bron aan te geven, waarin ik een bepaald 

aspect van die visie het duidelijkst verwoord vond.   

     Trubar is één van die ontelbare historische figuren waarbij men zich terecht de vraag kan 

stellen in hoeverre hun denken en handelen een weerslag heeft gehad op de algemene 
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historische ontwikkeling.  Het is de eeuwige vraag.  Creëren individuen de geschiedenis of 

creëert de geschiedenis individuen?  Zou de geschiedenis van Slovenië er anders uitgezien 

hebben zonder Trubar?  Dit is een utopische vraag.  Een vraag ook waarop vanuit puur 

historisch standpunt - met kennis van de toekomst van het verleden  - steeds wel een antwoord 

te vinden is.  Deze piste zal ik niet volgen. Ik zal zeer voorzichtig omspringen in mijn 

beoordeling over zijn persoon en werk en mij hoeden voor al te gemakkelijke besluiten.  Heel 

zeker bestaan in de Sloveense wetenschappelijke literatuur polemieken omtrent zijn 

persoonlijkheid.  Gezien het beperkte kader van deze studie heb ik mij daarmee niet kunnen 

beziggehouden.  Voor mij is Primoţ Trubar een mens die doorheen zijn tijd en ruimte is 

gestapt en daarbij zijn voetsporen heeft nagelaten.  Hij heeft gedaan wat hij dacht te moeten 

doen, met een duidelijk doel voor ogen en de geestdrift om dat doel te verwezenlijken. 

     In een eerste deel zal een algemeen beeld worden geschetst van de toestand waarin West-

Europa zich op religieus, maatschappelijk, economisch en politiek vlak bevond aan de 

vooravond van de reformatie. Een heel kluwen van ingrijpende veranderingen op de overgang 

van de Middeleeuwen naar de Renaissance hebben deze grote hervorming veroorzaakt.  In 

appendix III zal ik kort enkele individuen voorstellen, die hebben bijgedragen tot wat de 

reformatie is geworden, namelijk één van de grootste religieuze, politieke en sociale 

bewegingen van die tijd. Vanuit de algemene Europese situatie zal ik komen tot de Sloveense 

en bekijken wanneer en hoe de reformatie zich daar ontwikkelde, waar de focuspunten lagen 

en welke de specifieke omstandigheden waren. Dit eerste deel acht ik noodzakelijk om een 

beeld te geven van de tijdsgeest waarin Trubar leefde.  De reformatie heeft hem enerzijds 

sterk beïnvloed en anderzijds vond hij daarin de ideale omstandigheden om zijn persoonlijke 

visie te ontwikkelen en in de praktijk om te zetten.  

     In een tweede deel zal ik komen tot Trubars werk en gedachtegoed. Ik zal trachten na te 

gaan in hoeverre andere reformators zijn visie beïnvloed hebben en in welke mate hij die 

eventuele invloed in een origineel en zelfstandig denken vertaald heeft. Trubars religieuze en 

maatschappelijke visie zullen ieder in een apart hoofdstuk worden besproken.  Met zijn 

biografie en een  analyse van zijn belangrijkste werken zal ik trachten zijn persoonlijke 

levensideaal en verwezenlijkingen objectief weer te geven.  Essentieel is zijn betekenis voor 

het Sloveense volk, met name voor haar identiteit, taal, literatuur en algehele ontwikkeling. 

Mijn persoonlijke visie ontrafelt zich als het ware in de loop van de studie door de keuze van 

de essentiële focuspunten die ik via zeer grondige studie in de bronnen heb menen te 

ontdekken.  Op die plaatsen waar ik een bron aangeef betekent dit niet dat deze informatie 

enkel uit die bron afkomstig is, maar dat in die bepaalde bron een bepaald aspect op de meest 

verhelderende manier werd weergegeven.     

     Ik heb in dit werk veel citaten van Trubar zelf opgenomen.  Deze zijn vanuit het origineel 

naar modern Sloveens omgezet door Mirko Rupel.  De vertalingen van die teksten naar het 

Nederlands zijn door mezelf gemaakt.   
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     Wat de transcriptie betreft heb ik geopteerd voor het gebruik van de Sloveense spelling, 

zonder transcriptie.  Het Sloveens kent slechts vier klanken die van het Nederlands 

verschillen, namelijk: 

 

 c wordt uitgesproken als  ts 

 č wordt uitgesproken als tsj 

 š wordt uitgesproken als sj 

 ţ wordt uitgesproken als  zj 

 
 
 
2 Fundamentele oorzaken van de reformatie 
 
 
2.1 Inleiding 
 

Dit onderdeel gaat zeer bondig in op de belangrijkste feiten die verband houden met de 

reformatie. Allereerst wordt de toestand aan de vooravond van de reformatie geschetst en al 

snel wordt duidelijk dat men van oorzaken - in de algemene zin van het woord - niet kan 

spreken.  Het gaat  eerder om een samenloop van omstandigheden op diverse niveaus.  Ook 

blijkt dat de reformatie veel meer is dan een puur religieus verschijnsel. Allerlei 

maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen hebben er in onderlinge 

wisselwerking toe geleid.  Deze ontwikkelingen vormen een waar kluwen van actie en reactie. 

De reformatie is uiteindelijk wel het werk geworden van individuen zoals Luther, Zwingli en 

Calvijn, wiens paden als het ware waren geplaveid door het humanisme en zijn belangrijkste 

vertegenwoordiger Erasmus. Trubars leven en werk is ontegensprekelijk verbonden met het 

fenomeen van de reformatie, waardoor ik deze informatie onontbeerlijk acht.   

 

 

2.2 Nieuwe economische en maatschappelijke orde 

 

De eeuw vóór de reformatie bracht een volledige omwenteling van de Middeleeuwse 

economische toestand met zich mee.  In het merendeel van de Europese steden begon zich een 

vroeg kapitalisme met een geldelijke economie te ontwikkelen.  Dat gaf onder andere voor de 

kerk aanleiding tot een rampzalige economische crisis.  Het bezit van de kerk bestond 

namelijk in de eerste plaats uit landeigendom, dat als pachtgoed werd uitgegeleend.  Haar 

inkomsten bestonden vrijwel geheel uit belastingen.  Naast de kerk raakte ook de adel in 

verval. Door de ontwikkeling van moderne oorlogsapparatuur en het oprichten van 

huurlingenlegers werden de militaire bekwaamheden van het ridderschap volledig overbodig 

en zoals de kerk had ook de adel haar eigendom in onroerend goed, waarvan de waarde 

onstuitbaar afbrokkelde.  De situatie van de burgerij was op dat ogenblik ook nog niet 
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rooskleurig, daar de steden hun vrijheden slechts met veel moeite konden afdwingen  Het 

ergst getroffen door de economische veranderingen waren de boeren.  Steeds meer begonnen 

zij zich te ergeren aan allerlei vormen van belasting en horigheid. De boeren zijn zich omwille 

van dat alles beginnen te verzetten.  Het is gekomen tot boerenopstanden.  Ondanks het feit, 

dat deze bloedig onderdrukt werden, is bij de boeren een verborgen hoop blijven bestaan op 

een menswaardiger bestaan, dat God zou teweegbrengen (Tüchle, 1968).   

     Deze unieke economische en maatschappelijke omstandigheden plaatsten de sociale lagen 

in oppositie tot de kerk, maar tegelijkertijd verscherpte zich ook tussen henzelf een onderlinge 

crisis (Pogačnik, 1963).  Hiernaast bestond ook een grote vatbaarheid van het gewone volk 

voor talloze populaire vormen van geloof en bijgeloof.  "Een zeer bedenkelijke godsdienstige 

onrust ging vooral door het Duitse volk.  'Iedereen wilde naar de hemel en zocht langs alle 

wegen zijn heil veilig te stellen ', schrijft een Augsburgse kroniekschrijver uit de vijftiende 

eeuw” (Tüchle,  1968).  Naast veel ongerechtigheid, bijgeloof en zedelijke grofheid - gevoed 

door onontwikkelde, geëxalteerde predikanten  - bestond evenzeer het werkelijk godsdienstige 

zoeken en streven van de massa, hetgeen haar zeer vatbaar maakte voor de op handen zijnde 

omwentelingen. "Heel deze levende en daarom zich vernieuwende, strijdende en woelende 

wereld had een nieuwe verhouding tot het onomwonden Evangelie zelf nodig, dat daartoe dan 

ook de poorten van de Middeleeuwse Katholieke Kerk zou overweldigen." (Bakhuizen Van 

Den Brink & Dankbaar,1967).   

 

 

2.3 De Middeleeuwse kerk wankelt op haar grondvesten 

 

De Middeleeuwse kerk was uitstekend georganiseerd.   Ze had een goed ontwikkelde 

diplomatie en een succesvolle financiële politiek, die een ongestoorde heerschappij mogelijk 

maakte, zowel binnen als buiten haar denkbeekdige muren. Gedurende de gehele 

Middeleeuwen was ze de enige drager van de cultuur. Kennis en vakmanschap konden slechts 

bloeien onder haar vleugels. Omwille van de onmetelijke rijkdom was ze eveneens de 

belangrijkste factor in het economische leven. Alle sociale instellingen droegen haar stempel. 

In die kerk had de leek helemaal geen rechten, enkel plichten. In ruil voor ondergeschiktheid 

en gehoorzaamheid zou de kerk zorg dragen voor het zieleheil van het individu. De 

onbeschrijflijke verspilzucht aan het pauselijk paleis heeft enorme hoeveelheden geld 

verslonden en enkel door uitermate vindingrijke kunstgrepen is de kerk erin geslaagd 

voldoende middelen te verwerven voor haar eigen onderhoud en haar prestigieuze 

bouwpolitiek. De meest overvloedige bron van inkomsten was de handel in aflaten.  Er was 

een lijst opgesteld van alle mogelijke soorten zonden en bij elk ervan een geldelijke som 

aangegeven waarmee het mogelijk was zich uit te kopen uit de desbetreffende overtreding van 

de kerkelijke wetten (Bakhuizen Van Den Brink & Dankbaar, 1967).  
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     De materiële crisis begon zich meer en meer te vertalen in een geestelijke crisis. “Met 

brevier en mis, het bijhouden van het zielenboek en de jaargetijden voor de overledenen, het 

toezicht op de kerk en haar goederen, de preek, het toedienen van de sacramenten der 

stervenden, de begrafenissen en het toezien op de uitvoering van de decreten van het kerkelijk 

recht meende men zijn werk gedaan te hebben.  Geen catechetisch onderricht, geen geregeld 

biechthoren, geen opzoeken van verdwaalde schapen.  Men geloofde een christelijke 

gemeente te zijn die om bestuurd te worden volkomen genoeg had aan het kerkelijk recht, en 

men was dit ook inderdaad.” (Tüchle, 1968). 

     Maar juist aan de vooravond van de reformatie raakte dit goed gestructureerde instituut aan 

het wankelen. Er begonnen steeds meer twijfels te rijzen over de wettelijkheid van de 

ongelimiteerde pauselijke macht en er was steeds meer sprake van fundamenteel ongenoegen. 

Openlijke kritiek en opstand ontbrandden rondom de persoon van Jan Hus
1 

(1369 - 1415), de 

Tsjechische geestelijke en onrechtstreekse aanstichter van de Hussietenoorlogen in de 

vijftiende eeuw.  Hus werd beschuldigd van ketterij, door het kerkelijk concilie veroordeeld 

en op de brandstapel terechtgesteld. "Zijn ideeën echter bleven levend in de geest van het 

volk" (Rose, 2008)   

 

 

2.4 Het Humanisme 

 

Heel het tweeslachtige karakter van die tijd openbaarde zich ook in het humanisme, de nieuwe 

geesteshouding van een intellectuele elite.  Door persoonlijke contacten, uitgebreide 

correspondentie en reizen, door de boekdrukkunst en een groeiende activiteit van uitgevers, 

het grote aantal nieuwe universiteiten van de vijftiende eeuw, de openheid aan de Italiaanse 

vorstenhuizen en de opkomst van een nieuwe stand van welgestelde burgerfamilies in de 

steden  werd het gedachtegoed van de humanisten snel en algemeen verspreid.  Met de 

verovering van Constantinopel door de Turken waren Griekse geleerden in groot aantal naar 

Italië gekomen en hadden de wereld van de Platoonse filosofie en van de Griekse kerkvaders 

geopend.  De door het nominalisme verknoeide scholastiek kon zich niet meer handhaven 

tegenover de directheid van deze nieuwe bronnen.  Zo leert men nu de klassieke talen (Grieks, 

Hebreeuws) om de Bijbel en kerkvaders te kunnen lezen in de oertekst.  De humanisten 

stonden aanvankelijk zeer open tegenover de reformatie maar namen er later afstand van 

vanwege de volstrekt onhumanistische verdere ontwikkeling van de geloofsvernieuwing 

                                                 
1
  Hus was een aanhanger van de Engelse reformator Wicliff (ca. 1330 - 1384), een invloedrijke hervormer uit 

de periode vóór de reformatie, die heeft gestreden tegen het kerkelijke absolutisme en de kerkelijke hiërarchie. 

Wicliff heeft zich beziggehouden met de noodlijdende, arme kerk en het voorbeeldige leven van de lagere clerus 

(De Bruin, 2002).     
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(Tüchle, 1968). In het algemeen overheerste bij de humanisten het ethische element boven het 

puur religieuze. "Aan de menselijke vermogens hechtten zij groter waarde dan aan de 

goddelijke verlossing. Voor de Kerk en haar dogma's en ceremoniën hadden zij weinig 

belangstelling, al bleven zij er uiterlijk toe behoren." (Bakhuizen Van Den Brink & Dankbaar, 

1967). 

   

 

2.5 De Reformatie in de Sloveense landen 

 

Het Sloveense territorium maakte op de overgang van de vijftiende naar de zestiende eeuw 

deel uit van Oostenrijk.  In 1508 werd de aartshertog van Oostenrijk Maximiliaan - uit de 

erfelijke lijn der Habsburgers - keizer van het Heilige Roomse Rijk.  Als keizer werd hij 

opgevolgd door zijn kleinzoon Karel V die de regering van Oostenrijk - in 1526 uitgebreid tot 

de Dubbelmonarchie met Hongarije en Bohemen - overliet aan zijn broer, aartshertog 

Ferdinand I. De 'landen' die tot Oostenrijk behoorden werden door Ferdinand wat meer 

gecentraliseerd, maar de verschillen tekenden zich nog wel duidelijk af. De bepalingen van de 

godsdienstvrede van Augsburg (1555), met het cuius regio illius religio, zou een einde hebben 

kunnen maken aan de reformatie in Oostenrijk, maar aartshertog Ferdinand  was daartoe niet 

bij machte  (Bakhuizen Van Den Brink & Dankbaar, 1967).  

     Hij moest ook rekening houden met het feit  dat hij voor een succesvolle defensie tegen de 

Turken de plaatselijke adel en zijn financiële steun nodig had. Onder andere omwille van die 

omstandigheid heeft het protestantisme in de Oostenrijkse - en dus ook Sloveense - landen 

voldoende bewegingsruimte gehad (Šega, 1975 in Dimnik, 1988).   

     De banden met de Duitse steden waren in de zestiende eeuw relatief sterk, via studenten, 

handelaars enz ... .  Op die manier begon de invloed zich  te verspreiden vanuit het eigenste 

centrum van de reformatie. Die Duitse stroom echter was slechts één van de beïnvloedende 

impulsen, omdat naast haar ook een Italiaanse stroom bestond, die vanuit Venetië via Triëste 

de Sloveense landen bereikte.  In het gebied rondom Triëste bloeide juist in die tijd een 

levendige handel met Kroatië, die liep langs Dolenjska. Beide stromen - de Duitse en de 

Italiaanse - bereikten omstreeks 1525 Ljubljana, hoofdstad van Carniolië  (Pogačnik, 1963). 

     In het kader van de reformatie in Slovenië hebben zich drie richtingen gevormd, namelijk 

die van de vorsten en de hogere geestelijkheid, die van de adel en burgerij en die van de 

boeren en het gewone volk. De richting van de vorsten heeft de reformatie afgewezen.  Ze 

verdedigde de centralistische tendens van de aartshertog en werd daardoor de leidende 

bondgenoot in de strijd tegen het Carniools (Sloveens) separatisme.  De richting van burgerij 

en adel heeft Luthers leerstellingen hartelijk ontvangen.  Ze zagen daarin de mogelijkheid 

zich los te maken uit en te bevrijden van de afhankelijkheid van kerk en staat. De richting van 

boeren en het „gemene‟ volk - die negentig procent van de Sloveense bevolking uitmaakten - 
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was vooral ontvankelijk voor de uitwassen van het protestantisme, waartussen de meest 

betekenisvolle de Dwepers en Anabaptisten waren. Interessant is te vermelden, dat de 

štiftarstvo' en de 'skakači - de Sloveense versies van deze sektarische groepen - de Sloveense 

boerenbevolking voor zich innam, in het bijzonder na de grote nederlagen van de Sloveense 

boerenopstanden
2
 (Pogačnik, 1963). 

     De grote inclinatie tot de hervorming en vooral tot de uitwassen ervan vond ook zijn 

oorsprong in de angst voor het Turkse gevaar, dat als een apocalyptische dreiging boven 

Europa hing.  Voor het Sloveense volk betekenden de Turkse invasies een grote druk.  Het 

centrum - op dewelke de golf van de Ottomaanse aanvallen tot een halt moest gebracht 

worden - was juist Sloveens en Kroatisch territorium.Tussen 1525 en 1530 had Carniolië 

alleen al zo'n vijftig aanvallen moeten ondergaan.  Dat had gigantische materiële schade 

teweeggebracht en ernstig psychisch leed veroorzaakt.  Onophoudelijke en speciale politieke 

en militaire organisatorische maatregelen waren noodzakelijk om Europa te redden.  In 

verband met de verdediging van de Sloveense landen tegen de Turken werden uitzonderlijke 

taksen ingevoerd, hetgeen de reeds zwaar geteisterde boerenstand nog extra belastte.  De 

burgerij, die vanwege de Turkse invasies hun aandeel in de handel met Hongarije en Kroatië 

verloren zagen gaan en elke dag meer uitgaven voor stedelijke veiligheid en andere taksen te 

betalen kreeg, was evenals de boerenstand in grote mate ontevreden en daardoor ontvankelijk 

voor de reformatie. De boerenbevolking trok massaal weg uit de bedreigde gebieden, hetgeen 

een gebrek aan mankracht veroorzaakte en de daarmee verbonden ontwaarding van de grond. 

Het volk verbond het Turkse gevaar met de amorele levenswijze van de geestelijkheid en 

zocht daarin de reden voor de tegenspoed en het leed.  Aan de wens voor morele hergeboorte 

werd tegemoet gekomen door de krachten van gereformeerd Europa. "Vooral de Lutherse 

richting van de reformatie heeft getracht een goed gebruik te maken van deze toestand.  De 

relatie tot de  Zuid-Slavische protestantse beweging was daarom het gevolg van de wens, 'dat 

Europa zich zou redden van de Turkse nachtmerrie'." (Pogačnik, 1963).   

 

 

2.6 Conclusie 

 

De Middeleeuwse feodale orde ondervond in de zestiende eeuw een geleidelijke ontbinding 

en overgang tot vroeg kapitalisme, dat zich uitte in een verzwakking van de maatschappelijke 

positie van de adel en versterking van absolutistische regimes, die steeds meer steunden op de 

burgerij als de nieuwe leidende maatschappelijke laag. Hoewel ook de Middeleeuwse Kerk in 

een zware crisis terechtkwam was het gehele geestelijke en maatschappelijke leven nog steeds 

verzonken in de Christelijke religieuze wereld. Om die reden verliepen fundamentele 

                                                 
2
 De eerste grote boerenopstand is deze van 1478 in Carinthië, gevolgd door de opstanden van Sloveense boeren 

van 1515 en 1535 en de grote Kroatisch-Sloveense opstand van 1573 (Pogačnik, 1963). 
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hervormingen noodzakelijk  als religieuze hervormingen.  In die geestelijke atmosfeer 

realiseerde zich via het humanisme een nieuw bewustzijn, dat leidde tot vrije  circulatie van 

ideeën, boeken en ontwikkelde mensen.  Dat universalisme baseerde zich niet meer op 

uniformiteit maar op verscheidenheid, op een nieuw begrip van de mens als individu en 

daarmee gepaard ook op een voorzichtige ontwaking van volkse identiteit (Peršin, 2008). 

     De reformators geloofden dat een onmiddellijk contact van de individuele mens met God 

noodzakelijk was en slechts mogelijk via de taal die het volk sprak en begreep.  Het 

rechtreeks gevolg van die eis was de ontwikkeling van nationale talen, die langzaam maar 

zeker het Latijn - de taal in dewelke men zich destijds cultureel uitdrukte in geheel westelijk 

Europa - begonnen te vervangen.  De opkomst van deze nationale talen heeft ook een snellere 

teloorgang veroorzaakt van het feodaal systeem, dat gold als één van de peilers van het 

westerse eenheidsdenken (Javoršek, 1986 in Grdina, 2006).  "Het in kracht brengen van 

nationale talen in de literatuur, het onderwijs en de godsverering, tekent een nieuwe 

taalkundige en nationale kaart van Europa." (Peršin, 2008). 

 

 

3 Het gedachtegoed en werk van Primož Trubar (1508 - 1586) 

 

3.1 Inleiding 

 

Welkom in de wereld van Primoţ Trubar.  Primoţ Trubar?  Zijn naam is U wellicht niet - of 

slechts vaag - bekend.  Daaraan zal ik trachten iets te verhelpen door U bij de hand te nemen 

en te begeleiden door de tocht van zijn leven.  Veel meer dan enkele essentiële haltes op deze 

tocht ga ik hier nog niet onthullen.  Allereerst was hij een Sloveen.   De Slovenen zijn een 

Slavisch volk dat zich na langdurige migraties in de zesde eeuw vestigde in het Alp-

Adriatisch gebied.  In de zestiende eeuw maakten ze deel uit van de landen van het 

Oostenrijks-Hongaarse rijk.  De Sloveen Trubar was een geestelijke.  Met prediken hield hij 

zich graag bezig.  De katholieke Sloveense prediker schaarde zich op een bepaald ogenblik 

aan de kant van de reformatie.  Die Sloveense reformator bevond zich vanaf dat ogenblik in 

de ideale positie om iets te verwezenlijken wat hem groot zou maken.  Hij werd de schrijver 

van het eerste Sloveense boek.  Dit religieuze boek bestemde de Sloveense reformator en 

schrijver voor zijn eenvoudige, geliefde volk dat hij wou verheffen uit zijn culturele 

achterstand.  Hij zou zijn volk leren lezen.  Daardoor werd hij de stichter van de Sloveense 

basisschool.  De Sloveense gereformeerde geestelijke, literator en opvoeder vergat zijn buren 

niet.  De Kroaten en andere Zuid-Slavische volkeren werden meegesleurd in zijn 

enthousiasme.  Met de contrareformatie belandden de boeken van onze Sloveense 

gereformeerde geestelijke, literator, opvoeder en politicus op de brandstapel of in de bestofte 
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boekenkasten van het Vaticaan.  Op het ontwaken uit de vergetelheid heeft hij driehonderd 

jaar moeten wachten.   

     Voor mij is het duidelijk dat Trubar zijn persoonlijke, eigenzinnige weg is gegaan.  Het 

humanisme en de reformatie hebben voor hem de ideale omstandigheden geschapen om zijn 

voornaamste doelstelling te bereiken.  Wat was dan die voornaamste doelstelling?  Daarvoor 

moet U verder lezen.  Ik beschouw Primoţ Trubar als een groot man.  Hij heeft geen bergen 

verzet en in historische werken - zelfs wanneer die handelen over de reformatie - zal U hem 

nauwelijks ontmoeten.  In elk geval heeft hij veel betekend voor de Sloveense cultuur in de 

ruime zin van het woord.  Ik zou hem niet zondermeer een opportunist durven noemen, maar 

een rationele pragmaticus was hij volgens mij alleszins.  Hij beschikte over de gave om 

hetgeen hij op zijn weg door het leven ontmoette vast te grijpen en te gebruiken voor het doel 

dat hem op datzelfde ogenblik in de ban hield.  Zijn streven was eigenzinnig en passioneel, 

maar ontegensprekelijk oprecht.  Het heeft hem gedreven tot grote verwezenlijkingen. 

Nogmaals welkom in zijn wereld. 

 

 

3.2 Biografie 

 

Primoţ Trubar is geboren op 9 juni 1508 in het dorp Raščica, dat in die tijd een tamelijk 

belangrijk verkeersknooppunt was.  Door het dorp liep een handelsweg tussen het Adriaticum 

en Kroatië.  Zijn vader Miha was molenaar en timmerman en oefende daarnaast het ambt uit 

van deurbewaarder in de nabije kerk van de heilige Jernej.  Reeds op twaalfjarige leeftijd ging 

de jonge Primoţ  studeren aan de Glagolytische kapittelschool bij de kathedraal van de heilige 

Vid in de kuststad Reka.  Naar deze school kwamen in het bijzonder leerlingen met religieuze 

aspiraties.  Trubar is daar slechts één jaar gebleven, maar die periode heeft zich in zijn 

herinnering genesteld.  We kunnen stellen dat zijn afkomst en de invloeden uit zijn kindertijd 

en jeugdjaren wellicht een belangrijke rol hebben gespeeld in Trubars verdere ontwikkeling. 

Hij heeft de school in Reka moeten verlaten omwille van het Turkse gevaar en is 

weggetrokken naar Salzburg, waar hij ongeveer drie jaar verbleef.   Zijn ervaringen als jonge 

student in Salzburg deden in hem een levendige interesse in de hervormingsidealen ontwaken. 

Hij werd ondermeer beïnvloed door Heinrich Bullinger (1504-1575) en Konrad Pellican 

(1478-1556), twee volgelingen van de Zwitserse reformator Zwingli  (Glavan, 2008). 

     In het begin van het jaar 1524 kwam hij terecht in Triëste.  Daar ontving hij - als student, 

zanger en kamerdienaar - zijn eerste humanistische invloed van bisschop Peter (Pietro) 

Bonomo (1458-1546), die hem instrueerde in de Parafrasen van Erasmus en de Institutiones 

van Calvijn. Bonomo was een edelman wiens familie land bezat in Carniolië.  Zijn hof was 

een centrum voor reformators in Istrië. "Dit verblijf aan het bisschoppelijke paleis van een 
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veelzijdig en geletterd man die openstond voor de ideeën van de reformatie betekent een 

beslissende stap in Trubars leven" (Dimnik, 1988).   

     In 1527 verkreeg Trubar van Bonomo de parochie in Loka bij Radešča, als teken van 

vertrouwen.  De leergierige jongeman liet echter spoedig zijn parochie achter onder de hoede 

van de vicar en schreef zich in 1528 in aan de universiteit van Wenen.  Ook in de Oostenrijkse 

hoofdstad had hij een oplettend oog voor de hervormingsgedachte.  Hij was bijvoorbeeld 

aanwezig bij de verdediging van de anabaptist Baltazar Hubmayer (1480-1528) (Pogačnik, 

1963).   

     Vóór de belegering van de Turken (1529) heeft hij Wenen verlaten en is teruggekeerd naar 

Triëste, waar Bonomo hem in 1530 tot priester wijdde en hem het ambt van vicar
 
in de 

parochie van de heilige Martin in Laška bij de brug van Zidan aanbood.  Toen en op die plaats 

begon hij op tweeëntwintigjarige leeftijd zijn loopbaan als vurig predikant te ontplooien.  Hij 

leefde temidden van een simpele en onwetende boerenbevolking, die zich in die tijd 

geconfronteerd zag met zware tegenspoed.  In 1529 heerste de pest en daarnaast werd de 

bevolking vanuit het zuiden onafgebroken bedreigd door Turkse invasies. De mensen waren 

overgelaten aan genade en ongenade van het lot, gegeseld door hongersnood en armoede. 

Geestelijkheid en adel kenden hun mensen niet en wilden hen ook niet helpen. De enige 

oplossing zag de bevolking in God en zijn heiligen.  Van hun naïviteit had de Kerk een goed 

gebruik weten te maken.  Trubar is zich hier geleidelijk bewust geworden van zijn missie. Als 

jonge reformator heeft hij bij zijn roeping allereerst de mogelijkheid gezien om zijn 

landgenoten in hun onwetendheid te bereiken en ter hulp te komen. De jonge geestelijke 

maakte in het praktische leven kennis met de misbruiken van de toenmalige Kerk en beleefde 

zijn eerste confrontatie met haar wanneer hij optrad tegen de bouw van een nieuwe kerk in 

Zidan (Pogačnik, 1963).(Zie appendix III) 

     In 1535 is Trubar vicar van Ljubljana geworden en als predikant - met preekstoel in de 

kathedraal van Ljubljana - heeft hij zijn kritiek op de misbruiken in de kerk verder gezet. Hij 

kreeg het hierdoor aan de stok met het Carniools landelijk hoofd Jurišič en nam in 1540 

opnieuw zijn toevlucht tot Bonomo in Triëste.  Daar zette hij zijn studie verder. Voor een 

volwaardige theologische opleiding ontbrak het hem echter aan een fundamentele 

voorwaarde, namelijk een grondige kennis van het Latijn, Hebreeuws en Grieks.  Via de 

bisschop verkreeg hij nu het ambt van secretaris en kapelaan in de parochie van de heilige 

Maximiliaan in Celje, waar hij zich verder wijdde aan de studie van het Zwitsers en Italiaans 

protestantisme.  Ook de leerstellingen van Calvijn trokken zijn aandacht.  Omwille van het 

dreigende gevaar dat in 1542 de toenmalige bisschop van Koper, Vergerij, voor Trubar 

vormde, heeft Bonomo hem geholpen om een nieuwe dienst te vinden, namelijk kanonik in 

Ljubljana.  In de hoofdstad van Carniolië vond Trubar een bevredigende situatie.  Bisschop 

Kacijanar was de reformatie goed gezind.  In zijn bibliotheek had hij werken van protestantse 

theologen, die door Trubar gretig gelezen werden.  Meerdere aanhangers van de 
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hervormingsbeweging bevonden zich reeds tussen de geestelijke en  wereldlijke klassen. Die 

ontwikkeling  werd echter door de opvolger van Kacijanar, Urban Textor - die 

vriendschappelijke banden onderhield met Ignatius Loyolo - ongedaan gemaakt (Pogačnik, 

1963).   

     De sfeer vertroebelde zienderogen.  Trubar heeft in 1548 voor de eerste maal zijn land 

moeten verlaten.  Aartshertog Ferdinand was immers tot het besluit gekomen dat hij moest 

optreden tegen de voorstanders van de reformatie, daar die met hun leerstellingen de 

fundering van de Roomse Kerk - die een belangrijkste steun was voor de politieke macht van 

het Habsburgse huis - ondergroeven. In 1547 werd een verordening uitgegeven, dat ook in 

Ljubljana moest worden opgetreden tegen protestantse predikers, waartussen zich ook Trubar 

bevond.  Trubar heeft een arrestatie ontlopen, omdat hij juist toen voor officiële zaken 

verbleef in Šentjernej in Dolenjska.  Hij werd gewaarschuwd en heeft in korte tijd moeten 

beslissen of hij zich zou onderwerpen aan de politieke wil van de vorst of zich zo vlug 

mogelijk een toevluchtsoord zoeken ergens buiten de Habsburgse landen. Trubar heeft beslist 

voor het laatste, daar dit de enige mogelijkheid was om zijn werk verder te zetten  (Glavan, 

2008). 

     Met het verlaten van zijn vaderland, zoals Humar (1980) beweert, is Trubar “de eerste 

belangrijke Sloveense politieke emigrant” geworden (Humar, 1980 geciteerd in Grdina, 

2006).   

     Trubar vestigde zich in Nürnberg bij de reformator van die stad, Veit Dietrich.  We weten 

niet of de keuze voor Nürnberg een toeval was. Belangrijk echter is dat de Sloveense 

geestelijke in die stad kennismaakte met het Lutherse type van de reformatie.  Dat heeft op 

Trubar een machtige indruk gemaakt en de beginselen van het Zwingliansme - waarvoor hij 

tot dan toe grote interesse betoonde - naar de achtergrond verdrongen.  Via bemiddeling van 

Duitse vrienden heeft hij de plaats verkregen van een andere predikant in Rothenburg ob der 

Tauber. Daar zette hij twee belangrijke stappen in zijn leven: hij huwde en bekeerde zich 

officieel tot het protestantisme.  Nog belangrijker echter is het feit dat daar ook de eerste 

Sloveense boeken - Cathechismus en Abecedarium – tot stand zijn gekomen (Pogačnik, 

1963).   

     Ontdaan van de gelegenheid te prediken voor zijn landgenoten in zijn en hun moedertaal, 

volgde hij het voorbeeld van Luther en begon voor zijn doel het gedrukte woord te gebruiken.  

Omdat het Sloveens nog geen geschreven taal was, creëerde Trubar een orthografie en schreef 

de teksten in het dialect van zijn geboortestreek.  De Catechismus, het eerste Sloveense boek, 

werd gepubliceerd in 1550 en gedrukt in het Ghotisch. Het werd begeleid door het 

Abecedarium, een kort werkje dat het alfabet bevatte met de bedoeling de ongeletterde 

Slovenen te leren lezen.  Trubar droeg beide boeken op aan zijn landgenoten, maar er is reden 

om te geloven dat hij zelfs in deze vroege fase van zijn loopbaan ook andere Zuid-Slaven in 
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gedachten had. Dit kan blijken uit het feit dat hij als auteur het pseudoniem Philopatridus 

Illyricus gebruikte (Dimnik, 1988).   

     In verband met het drukken zijn moeilijkheden opgetreden omdat - omwille van het 

interim - geen drukker gevonden werd die bereid was een onbegrijpelijk protestants boek de 

wereld in te sturen.  Trubar heeft uiteindelijk een zekere Morhart uit Tübingen kunnen 

overtuigen zijn boeken te drukken.  In 1551 is Trubar vertrokken naar Kempten,  waarvoor hij 

een kerkelijke orde heeft opgesteld.  Op initiatief van Ljubljana is hij ook begonnen met de 

vertaling van Luthers Hišno postilo.  Dan trad er een korte halte op bij zijn uitgaven van 

protestantse boeken.  De oorzaak hiervoor is waarschijnlijk te zoeken bij een gebrek aan 

financiële middelen om het drukken te bekostigen.  Juist daarom is de nieuwe ontmoeting die 

Trubar toen had met Vergerij des te belangrijker (Pogačnik, 1963).   

     Vergerij was intussen een geestdriftig verdediger van de reformatie geworden.   Hij was 

een rusteloze en ambitieuze geest die als raadgever in dienst was van hertog Krištof in 

Württenberg. Trubar leek voor Vergerij  als opzettelijk uitverkoren voor de realisatie van zijn 

ideeën.  Hij koesterde de wens dat Trubar een vertaling van de Bijbel voor Slovenen en 

Kroaten zou schrijven.  Trubar heeft die opdracht in eerste instantie afgewezen.  Hebreeuws 

en Grieks kende hij niet, ook het Sloveens zelf was lexicaal en stilistisch nog arm. Op een 

vergadering in Ulm heeft hij zich laten overtuigen en - als experiment - de Sloveense vertaling 

van het evangelie van Mattheüs aangevangen, die is uitgegeven in 1555.  In verband met het 

probleem van het auteurschap is het gekomen tot conflict en breuk tussen beide mannen. 

Trubar heeft het werk alleen verder gezet en in 1557  in Tübingen laten drukken onder de titel 

Ta prvi deil tiga Noviga Testamenta.  Naast de voornaamste inhoud - evangelie en daden van 

de apostelen - heeft Trubar aan dit werk een volumineuze dedicatie toegevoegd.
3
  Hij 

verkreeg van de Istrische glagoljaš
4
 en religieuze vluchteling Štefan Konzul, dat deze een start 

nam met het omzetten van Trubar's Sloveense vertalingen naar het Kroatisch (Pogačnik, 

1963).  

     In 1559 werd Trubar gehekeld omwille van het feit dat zich fouten en ketterse - 

Zwingliaanse - beginselen zouden bevinden in zijn werk. Als verdediging tegen deze 

verwijten stelde hij een Register und summarischer Inhalt op, een soort opsomming van zijn 

werken. In 1560 kwam Ta Drugi del tiga Noviga Testamenta uit.  Tegelijkertijd bleef hij 

ijveren voor de organisatie van een Zuid-Slavische drukkerij.  Deze onderneming is in het 

begin van 1561 opgestart door baron Ivan Ungnad met de oprichting van het zogenaamde 

'Bijbels instituut' in Urach.  Trubar werd benoemd tot directeur van het instituut.  Hij 

verhuisde met zijn gezin naar Urach, waar hij het ambt van parochiepriester verkreeg.  Nog 

                                                 
3
 "Most of Trubar's publications had an introduction written in German, Slovene or Latin.  These treatises are 

important sources of information for his ideology and for the idendity of his patrons." (Dimnik, 1988). 

 
4
 Glagoljaš: Priest saying mass in the Croat Church Slavonic rite and using Glagolitic missal. (Bron: 

Woordenboek Sloveens-Engels) 
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datzelfde jaar schreef hij een dedicatie voor het eerste Kroatische (Glagolytisch) boek.  In 

1560 had hij een uitnodiging gekregen om terug te keren naar Ljubljana als superintendent 

van de gereformeerde kerk.  Na lange en voorzichtige reflectie gaf hij op 26 juni 1561 gehoor 

aan die oproep en nam hij een aanvang met de organisatie van de Sloveense kerk  (Kuzmič, 

1997). 

     In september 1561 keerde hij even terug naar Duitsland, om toe te zien op de druk van zijn 

werk met de titel Articuli oli dejli te prave stare vere krščanske, dat was bedoeld als een 

Sloveense kerkelijke geloofsbelijdenis.  In november 1563 is hij vertrokken op een zeer 

beruchte en geagiteerde reis naar Goriška waar hij heeft gepredikt in het Sloveens, Duits en 

Italiaans. Tegelijkertijd heeft hij met grote geestdrift een Sloveense kerkelijke orde opgesteld, 

die na verscheidene complicaties uitkwam in 1564 onder de titel Slovenska cerkovna 

ordninga.  Met dat boek wilde hij de fundering leggen voor de Sloveense Protestantse Kerk.  

Het gevolg was een tweede en definitieve uitwijzing in1565 en nu niet meer naar Urach - 

waar in 1564 het Bijbels instituut met de dood van Ungnad uiteen gevallen was - maar naar 

Tübingen en in 1566 naar Lauffen.  Daartoe heeft de dood van Ferdinand I bijgedragen. Diens 

opvolger, aartshertog Karel, was immers een voorstander van de scherpste anti - protestantse 

politiek. In de onzekerheid, waarin hij zich opnieuw bevond bleef Trubar onverzettelijk 

verder werken. In 1566 kwam zijn vertaling van psalmen en een nieuw abecednik uit.  Het 

jaar daarop (1567) publiceerde hij een schoolse catechismus en een deel van de brieven van 

Paulus. Bijzonder belangrijk was de uitgave van een uitgebreid zangboek en de versificatie 

van Ena duhovska pejsen zoper Turke,  een controversieel lied tegen de Turken en andere 

vijanden van het geloof.  Nog datzelfde jaar verkreeg hij een plaats in Derendingen, waar hij 

tot zijn dood zou blijven (Pogačnik, 1963). 

     Het vaderland lag hem nog steeds nauw aan het hart.  In de lente van 1567 heeft hij het 

zelfs in het geheim bezocht.  Na een onderbreking van zijn werk gedurende enkele jaren 

kwam in 1574 een nieuwe uitgave van het zangboek uit en in 1575 ook zijn meest uitgebreide 

catechismus - Katechizmus z dvejma izlagama - die vooral bestemd was voor gebruik door 

geestelijken.  In 1577 heeft hij de vertaling van het Nieuwe Testament - gestart in 1555 -  

beëindigd en laten drukken.  In 1579 heeft hij nog een vertaling van enkele psalmen 

uitgegeven.  Deze vertalingen vertoonden een polemische en controversiële interpretatie. 

[Hierover heb ik geen verdere informatie gevonden - C.D.].  Vóór het einde van zijn dagen 

heeft hij nog de gehele uitgave van zijn jarenlange werk beleefd.  In 1582 werd in twee delen 

het gehele Nieuwe Testament gedrukt onder de titel Ta celi novi testament. De vertaling van 

Luthers Hišne postile, die hij had aangevangen vanaf zijn jeugd en beëindigd op zijn 

doodsbed, overleefde Trubar niet meer. Dat werk werd gedrukt door zijn zoon Felician in 

1595 - negen jaar na zijn dood - als laatste belangrijke boek van het Sloveens Protestantisme. 

Trubar  stierf  in  Derendingen  op  28 juni 1586  (Pogačnik, 1963). 
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3.3 Invloed van nieuwe  denkstromingen op Trubar 

 

Met het gedachtegoed van Erasmus heeft Trubar kennisgemaakt in het bisschoppelijk paleis 

van Peter Bonomo in Triëste.  Aan het humanisme van Erasmus zou Trubar volgende 

basiselementen verschuldigd zijn: oriëntatie tot de Bijbel en de Kerkvaders (vooral 

Augustinus), oppositie tegen scholastieke dogmatische subtiliteiten, kritiek op misbruiken van 

de Kerk en een positieve beoordeling van de volkstaal via vertalingen van de Bijbel. In het 

Evangelie begon hij te kijken als in de authentieke traditie van Gods woord. Hij heeft zich 

gerealiseerd dat elk voor zichzelf de Heilige Schrift moet lezen en interpreteren, dat het woord 

van God met andere woorden bereikbaar moet zijn voor ieder mens en het om die reden nodig 

is de Bijbel te vertalen in de taal van het volk. In Erasmus' werk heeft hij ook de bevestiging 

gevonden van het feit dat alle mensen voor God gelijk zijn en daarom is hij opgetreden tegen 

alles wat de mens vernedert en hem in onwetendheid en domheid houdt, hetgeen gewenst 

werd door zowel de kerkelijke als de wereldlijke autoriteit, die des te gemakkelijker konden 

regeren over een simpel gehouden volk. (Kuzmič, 1997). 

     Rajhman (1977) heeft gewezen op de antropologische oriëntatie van Trubars theologie, die 

zich heeft gevormd volgens de verdiensten van Erasmus (Rajhman, 1977 in Krajnc - Vrečko, 

2007).  In 1540 heeft Trubar onder Bonono's geestelijke leiding ook de Calvinovo Institutio 

gelezen, waarlangs hij leerde dat de betekenis van oprecht geloof bestaat in eerzaam leven.  

Ook de gebeurtenissen in de tijd van zijn studie in Salzburg en Wenen die zijn verbonden met 

de religieuze activiteiten van Bolteţar Hubmaier hebben op Trubar diepe indruk gemaakt  

(Bryner, 2008).
 

 Rajhman benadrukt eveneens de krachtige invloed van de Zwitserse 

Protestanten - vooral Bullinger - in Trubars werk, hetgeen geleid heeft tot tolerant 

Protestantisme (Rajhman 1977 in Krajnc - Vrečko, 2007).   

     Omwille van zijn emigratie heeft Trubar zich later vooral verbonden aan de Lutherse 

reformatie, hoewel dat niet noodzakelijk een  theologische ommekeer betekende.  Het is niet 

onwaarschijnlijk dat deze zogenaamde ommekeer enkel een daad was, die hem  in de gegeven 

omstandigheden heeft geholpen te kunnen verdergaan met zijn werk  (Humar, 1980 in Grdina, 

2008).. 

     Een gedetailleerde analyse van de Catechismus (1550)  heeft bovendien zekere 

karakteristieken aangetoond, die enkel aan Trubar eigen zijn en het eigenlijk onmogelijk 

maken hem te verbinden  met de ene of de andere protestantse richting.  Zó spreekt Rajhman 

(1986) over Trubars 'aparte' (mijn nadruk) richting in het protestantisme.  Hij heeft Trubars 

democratische gedachte benadrukt, die zich bijvoorbeeld openbaart in een volledig andere 

relatie tot de boeren, dan we zien bij Luther.  Daarnaast wijst hij ook op Trubars 

Renaissancegedachte, die elementen inhoudt van etnisch en volks bewustzijn.  Trubar heeft de 

toenmalige reformatorische theologische disputen tussen Zwinglianen en Lutheranen in het 
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algemeen vermeden.  Binnenin de reformatie heeft hij gewenst tolerantie te bewaren  en tot 

bepaalde theologische vraagstukken had hij een geheel eigen standpunt (Rajhman 1986 in 

Krajnc-Vrečko, 2007).   

     Pogačnik benadrukt dat alle gedachten en ideeën die Trubar heeft gekend doorheen de tijd, 

in hem  een zeker bewustzijn hebben gevormd en tegelijkertijd een vurige wens voor 

veranderingen. En uiteindelijk heeft hij geopteerd voor de weg die hem de meeste 

perspectieven bood.  Om die reden heeft hij het principiële debat over theologische kwesties 

verworpen  (Pogačnik, 1963). 

 

 

3.4 Trubars religieuze visie 

 

Joţe Rajhman (1986) beweert dat Trubars religieuze visie eerder een levensfilosofie was dan 

een abstracte, theologische wetenschap.  Ze was een instinctieve bewustwording van de 

manier waarop de mens moet leven in overeenkomst met het Evangelie. Trubar was geen 

dogmaticus, hij was een pragmaticus.  Hij gebruikte geen „hoge, kunstmatige of ongekende 

woorden‟ (nadruk in origineel) maar hij stelde zich tevreden met eenvoudig Carniools 

woordgebruik.  Rajhman heeft de thesis geopperd, dat Trubars theologie zich eerder toont in 

de gedachte van eenvoudige vroomheid dan in de gedachte van een filosofisch theologische 

wetenschap. Daartoe heeft in grote mate bijgedragen het feit dat hij de relatie tot de 

eenvoudige mens en zijn noden bewaarde en het samenleven tussen adel en eenvoudige lieden 

heeft weten te bevorderen (Rajhman,1986 in Krajnc-Vrečko, 2007).  

     Trubar was echter geen lammetje.  Hiervan getuigen de volgende vlammende uithalen naar 

de verdorven clerus en aanmaningen voor een goede Christelijke moraal:   

 

a "Tega Antikrista, ki zdaj povsod po svetu hodi v človeški, poboţni podobi in hoče s človeškimi 

postavami, z laţno pridigo in obljubami ter groţnjami te ljudi odpeljati proč od svetega evangelija, od te 

ţive, čiste, resnične besede Boţje" (Trubar , Catechismus in der Windischenn Sprach, 1550, geciteerd in 

Ţnidaršič - Golec, 2001).
5
 

 

b "Mi verujemo zgolj to, kar zahtevata Boţja čast in zveličanje naših duš,  [verujemo] Sv. pismu in 

katekizmu.   Kar pa je tema dvema knjigama nasprotno, naj kdo govori, piše, uči, sklepa in ukazuje, kar 

hoče, to imamo za anatema (das halten wir für Anathema). Mi iščemo milost, odpuščanje vseh grehov 

in večno ţivljenje samo pri Kristusu po pravi, ţivi veri vanj.  Mi sluţimo Bogu, molimo, prejemamo sv. 

zakrament [obhajili],  opravljamo svoj poklic in se vedemo po Boţji zapovedi.  [...]. Oni pa verujejo 

                                                 
5
 "Die Antichrist,  die nu overal rond de wereld stapt in menselijke, vrome belichaming en met menselijke 

regels, met leugenachtig sermoen en beloften en bedreigingen  de mensen weg wil leiden van het Heilige 

Evangelie, van die levende, zuivere, ware woorden van God."  
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nam nasprotno ter ne sledijo niti Sv. pismu niti katekizmu, temveč verjamejo svojim legendam, roţnim 

vencem, molitvenikom, legendam o sv. Frančišku, človeškim naukom in pravilom. Ne iščejo milosti in 

odpuščanja vseh grehov zgolj pri Kistusu, ampak pri drugih bitjih, pri sebi, od njih samih izmišljenih 

delih in bogosluţnih, pri svojih bulah, odpustkih in ustanovnih pismih."  (Trubar, Predgovor k delu Ta 

celi psalter Davidov, 1566, geciteerd in Ţnidaršič-Golec, 2001).
6
 

 

c Duhovniško krdelo ... 

"... prinaša na dan, kriči in o nas piše: namreč, pravijo, da smo mi luterani krivoverci, sovraţniki 

Cerkve, od nje odpadli, odrezani trhli udje, nepokorni, uporniki.  [...].  Da je zaradi naše vere in nauka 

današnji svet tako hudoben, nezvest in [da] iz tega izhajajo draginja, umiranje, vojne in druge nadloge." 

(Trubar, Ena dolga predguvor k Novimu testamentu, 1567,  geciteerd in Ţnidaršič-Golec, 2001).
7
 

 

d "So štirje stanovi teh grešnikov.  Eni so [tisti], ki nočejo biti grešniki, kakor so ti farizeji, 

samopravičniki, nekateri ţupniki in menihi, katerim se zdi, da bodo s svojo poboţnostjo, s svojimi 

sluţbami prišli v nebesa.  Ti so pridigi svetaga evangelija o tej veri sovraţniki, so polni hude zavisti [...].  

S temi imata Jezus in sveti evangelij dosti opraviti; taki grešniki ne pridejo v nebesa, če se ne 

spreobrnejo, kakor se je sv. Pavel, kajti norčujejo se iz Jezusovih del in trpljenja (slushbe inu Martre), 

katero nam je edino pridobilo milost pri Bogu." (Trubar, Catechismus in der Windischenn Sprach, 1550, 

geciteerd in Ţnidaršič-Golec, 2001).
8
 

 

e "V tem Sv. pismu vidimo, kako se je zaradi te pridige godilo tem svetim očakom, prerokom, samemu 

Jezusu, tem apostolom in mučencem, kako se je Hudič po veljakih, škofih, farjih, farizejih ter judovskih 

                                                 
6
  "Wij geloven, enkel dat, wat de Goddelijke eer en de redding van onze zielen eist, de Heilige Schrift en de 

catechismus. Wat aan deze twee boeken tegenstrijdig is, moet iemand zeggen, schrijven, aanleren, concluderen 

en aantonen, wat hij wil, dat hebben we als anathema.  Wij zoeken genade, vergeving van alle zonden en eeuwig 

leven enkel bij Christus volgens het ware, levende geloof in hem.  Wij dienen God, bidden, ontvangen het H. 

sacrament, vervullen onze roeping en gedragen ons naar Gods geboden.  [...]. Zij geloven tegenstrijdig aan ons 

en volgen noch de heilige Schrift noch de catechismus, maar geloven aan hun legenden, rozenkransen, 

gebedenboeken, legenden over de heilige Franciscus, menselijke leerstellingen en regels.  Ze zoeken de genade 

en vergiffenis van alle zonden niet enkel bij Christus, maar bij andere schepsels, bij zichzelf, vanuit hun eigen 

fictieve daden en goddelijke erediensten, bij hun bullen, aflaten en stichtende brieven."  

 
7
 De geestelijke kudde ... 

"... brengt aan het licht, roept en schrijft over ons: namelijk, ze zeggen, dat we lutheranen zijn, ketters, vijanden 

van de kerk, van haar afvallig, afgehakte verrotte ledematen, ongehoorzamen, opstandelingen.  Dat omwille van 

ons geloof en leerstellingen de huidige wereld zó slecht en trouweloos is, en dat daaruit [armoede - C.D.], dood, 

oorlogen en andere beproevingen ontspringen." 

 
8
 "Er zijn vier groepen van deze zondaars: De enen zijn die dewelke geen zondaars willen zijn, zoals de 

farizeeërs, sommige priesters en monniken aan wie het lijkt dat zij met hun religiositeit, met die werken zullen 

naar de hemel gaan.  Die mensen zijn de vijanden van de predikers van de H. Schrift.  Zij zijn vervuld van 

afgunst [...].  Met die hebben Jezus en het H. Evangelie veel werk.  Die soort van zondaars komen niet in de 

hemel als zij zich niet bekeren, zoals de H. Paulus gedaan heeft, omdat deze mensen Jezus' werk en lijden 

belachelijk maken, enkel door wat we verkrijgen genade bij God." 
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menihnih vedel; ravno tako se vede zdaj in se bo do sodnega dne" (Trubar, Catechismus in der 

Windischenn Sprach, 1550, geciteerd in Ţnidaršič-Golec, 2001).
 9 

 

g V prvo skupino tatov in razbojnikov sodijo tisti, ki ... 

" v cerkvah napačno, laţnivo učijo en pridigajo, mašujejo po kotih [...], s človeškimi sluţbami pravo, 

resnično pridigo tega evangelija zadrţujejo in tlačijo, da se ne veruje prav, prav ne moli in ne vpije k 

Bogu, [da] te preproste, dobre vesti [ljudi] ne bodo prav poučene in potolaţene; s tem te duše ubijajo in 

morijo " 
 
(Trubar, Catechismus in der Windischenn Sprach, 1550, geciteerd in Ţnidaršič-Golec,2001).

10
   

 

Volgens Štrubelj (2008), stelt Trubar de paus als hoogste vertegenwoordiger van de 

Katholieke Kerk  dikwijls zij aan zij met de Turken.  Het Turkse gevaar was voor hem juist zo 

groot als het pauselijke gevaar.  Meer zelfs, het was volgens hem een groter gevaar, daar een 

Turkse zege in de Europese landen het bestaan van het Christendom zélf zou bedreigen.  Om 

die reden "smeekt, waarschuwt en bidt hij in één ademtocht: 'Zateri Turka, papeţa!' " 

(Verdelg de Turk, de paus!) (Štrubelj, 2008).  Hij ging zelfs zover te beweren dat de Turkse 

bedreiging, als metafysisch kwaad voor de christelijke volken in het Westen, Gods straf was 

voor de zonden van zowel katholieken als gereformeerden.  Om die reden is het niet 

verwonderlijk, dat in de verklaring tot Johannes' Openbaring (1557) hij het Turkse gevaar 

beschrijft als “apokaliptično nevarnost” (nadruk in origineel).  Vóór zulk een nabij einde van 

het mensdom is het nodig samen te werken, zowel met orthodoxen alsook met katholieken. 

Orthodoxen zullen, volgens Trubars overtuiging, bondgenoten worden in de strijd tegen de 

Turken.  Deze overtuiging  kan beschouwd worden als Trubars zogenaamde opvatting van 

oecumene (Štrubelj, 2008) 

 

 

3.5 Trubars maatschappelijke visie 

 

Zoals we gezien hebben was het in de Middeleeuwen en in het toenmalig bewustzijn niet 

kenmerkend om maatschappelijke fenomenen rechtstreeks en universeel als op zichzelf staand 

te beschouwen, daar die behoorden tot het abstracte systeem van de religie.  Een totale 

reflectie over de maatschappij was enkel mogelijk via religieuze begrippen. Zodoende is het 

                                                 
9
 "In de H. schrift zien we ook, wat gebeurde, omwille van die sermoenen, met die Heilige patriarchen, profeten, 

met Jezus zelf, met de apostelen en martelaren, en we kunnen zien hoe de duivel zich nu via edelen, 

bisschoppen, priesters, farizeeërs en Joodse monniken evenzo gedraagt, en zich zal gedragen tot de dag des 

oordeels." 

 
10

  “[... ] in de kerken verkeerd, leugenachtig onderwijzen en prediken, de mis celebreren in hoeken [...], met 

menselijke diensten, houden ze tegen en onderdrukken het ware sermoen van dat evangelie, opdat men niet juist 

gelooft, niet juist bidt en niet roept tot God, opdat die eenvoudige, goede gewetensvolle mensen niet juist 

geïnformeerd  en  getroost zullen zijn; daarmee doden en vermoorden ze de zielen." 
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niet verwonderlijk dat de reformators naast kerkelijke hervormingen ook rechtstreeks of 

onrechtstreeks een grote invloed hebben gehad op hervormingen van de gehele maatschappij, 

hoezeer dat concept ook verschilde van het hedendaagse.  De nieuwe tendensen - die het 

menselijke individualisme waarde wilden geven - hebben het Middeleeuwse universalisme 

doen uiteenvallen  (Kuzmič, 1997).   

     Of zoals Pogačnik het formuleert:  

 

“Verska vnema pa je v tem času ideološka vnema in hkrati stopnjevanja druţbeno-politična dejavnost.  

Druţbena nasprotja so dobivala religiozno obliko in čim bolj so bila ostra, tem večja je bila verska 

vnema." (Pogačnik, 1963).
11

 

 

En in dat licht moeten we Trubars maatschappelijke standpunten zoeken  (Pogačnik, 1963).  

     In Carniolië bestonden geen wetenschappelijke centra, universiteiten, of eender welk ander 

opvoedend instituut, dat zou kunnen bijgedragen hebben tot een algehele hervorming van 

maatschappelijke en culturele fenomenen.  De belangrijkste drager van de nieuwe religieuze 

beweging is aldus de adel geweest.  De reden daarvoor bestond gedeeltelijk daarin dat 

Carniolië zelf geen landelijke vorst had, die zou kunnen overgaan tot het protestantisme, 

gedeeltelijk ook daarin, dat de adel financieel en politiek meewerkte bij het uitgeven van 

Sloveense protestantse boeken.  Toch mogen we de Sloveense reformatie niet louter beperken 

tot de adel.  Trubar wist, dat in de Sloveense maatschappij tegenstellingen en onenigheid 

tussen individuele lagen heersten.  Om die reden zag hij de oplossing in het geloof, maar voor 

hem betekent dat op de eerste plaats een rechtschapen leven (Humar, 1980 in Grdina, 2006). 

En wat voor hem rechtschapen leven betekent, zegt Trubar in korte zinnen:  

 

"Ljubi svojega bliţnjega, dobro delaj vsem ljudem, svoj kruh pridobivaj brez škode za druge ljudi in ne 

boj se govoriti resnice." (Trubar geciteerd in Humar, 1980, in Grdina, 2006).
12

   

 

Zoals Rajšp (1996) beweert heeft Trubar gekeken naar de maatschappij als naar het lichaam 

van Christus, dat in zich een groep van individuen verenigt.  Ieder individu heeft - zoals 

organen en ledematen in een lichaam - een exact bepaalde taak, ongeacht zijn 

maatschappelijke situatie en enkel alle ledematen samen kunnen als harmonisch geheel 

normaal functioneren.  De eerste en fundamentele voorwaarde daarvoor is het ware geloof, 

dat die werking regelt en erop toeziet dat het niet komt tot innerlijk conflict. De hechte 

                                                 
11

 "Religieuze ijver is in die tijd ideologische ijver en tegelijkertijd graduele maatschappelijk - politieke 

activiteit. Sociale tegenstellingen hebben een religieuze vorm gekregen en ze waren des te scherper naargelang 

de grootte van die religieuze geestdrift was." 

 
12

 "Bemin uw naaste, doe goed aan alle mensen, verwerf uw brood zonder schade aan anderen en vreest niet de 

waarheid te spreken." 
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eenheid van dat lichaam kan alleen bereikt worden in de ware Kerk. Daarin zijn allen gelijk 

en het gemeenschappelijk doel is de uiteindelijke verlossing. We kunnen aldus stellen dat 

Trubars religieuze moraal in overeenstemming was met zijn gezichtspunten over 

maatschappelijke verhoudingen (Rajšp, 1996 in Glavan, 2008).   

     Wanneer we daarom spreken over de maatschappelijke gezichtspunten van Trubar, zien we 

dat voor hem het maatschappelijk geheel alle standen en beroepen vertegenwoordigt en dat hij 

geen enkel onderscheid maakt tussen de adel en de onderworpen bevolking. Deze visie op de 

maatschappij is ontstaan door het feit dat hij de noden van de eenvoudige boerenbevolking 

zeer goed had leren kennen toen hij predikte op diverse plaatsen in de Sloveense landen.  Aan 

de ene kant werd deze bevolking bijna ononderbroken bedreigd door de Turkse invasies en 

aan de andere kant werd ze uitgebuit door de wereldlijke en kerkelijke machten.  Doch Trubar 

legde ook een zekere verantwoordelijkheid bij het volk zelf.  Hij onderkende hun 

„achterlijkheid‟ als één van de oorzaken van hun achtergebleven ontwikkeling en zag het 

zodoende als zijn primaire taak om daaraan te verhelpen.  In elk geval heeft Trubar begrip 

gehad voor een wettige weerstand van de Sloveense boer en was hij zich bewust van de 

contrasten die zo diep in de feodale maatschappij geworteld waren  (Humar, 1980 in Grdina, 

2008). 

     Als organisator van het Sloveens Protestantisme is hij volgens Pogačnik (1963) de 

ideoloog van een progressieve sociale klasse geworden, de ideoloog van een jonge burgerij. 

Met de aanvaarding van enkele beginselen van het evangelische rationalisme is hij zelfs de 

interpretator van de meest progressieve tendens van die klasse geworden  (Pogačnik, 1963). 

     Desondanks heeft hij de mogelijkheid van rebellie als uitweg voor fundamentele 

onrechtvaardigheid niet erkend.  Trubar laat aan de onderdrukten alleen toe gerechtigheid te 

zoeken bij de hiërarchie van hogere autoriteiten (Humar, 1980 in Grdina, 2006).   

     Kinderen moeten hun ouders eren, bedienden hun heer, leerlingen hun leraar en 

leerjongens hun meester (Rajšp, 1996 in Glavan, 2008). Aan Trubar werd destijds en ook later 

verweten, dat hij zich daarmee heeft geplaatst aan de zijde van de feodale heren, zoals ook 

Luther dat heeft gedaan. Trubar echter had een zeer gefundeerde reden hiervoor.  Hij was er 

namelijk van overtuigd dat fundamentele onenigheid en oppositie binnen de Sloveense 

maatschappij zelf de weerstand tegen de voornaamste vijanden buiten die maatschappij - de 

paus en de Turken - zouden verhinderen. Toch heeft Trubar - in tegenstelling tot Luther - ook 

de macht van de autoriteit beperkt en hij eist van haar dat ze deze niet misbruikt en ook zelf 

de Goddelijke moraal respecteert (Humar, 1980 in Grdina, 2006).   

     De hogere autoriteit dient zich te gedragen naar het rechtvaardigheidsprincipe en indien ze 

dit niet doet zal “aan haar komen aanvliegen de Goddelijke straf zoals aan de graaf van Celje”   

(Rajšp, 1996 in Glavan, 2008).  Idealistisch?  Naief? Onverwezenlijkbaar? Wellicht, maar 

hierin ontwaar ik Trubars ontegensprekelijk persoonlijke  en  originele visie op een  

rechtvaardige en  goed functionerende maatschappij. 
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3.6 Creatie van de Sloveense taal 

 

Wanneer de Slavische voorouders van de huidige Slovenen in de zesde eeuw na Christus 

doordrongen in het gebied waar ze zich uiteindelijk zouden vestigen, volgden hun 

migratiestromen eenvoudigweg de uiterste randen van de westelijke Carpaten, het 

moerasgebied van de Pannonische vlakte en de natuurlijke topografie van de Oostelijke 

Alpen.  Met uitzondering van de vallei van de rivier de Soča in de Juliaanse Alpen, zijn de 

valleien van de gehele Oostelijke Alpen gericht naar het Oosten.  Het is via deze oost-west 

richting dat de Zuid-Slavische linguïstische stromen eveneens kunnen gevolgd worden. De 

verdeling in hertogdommen en landen die de Sloveense taal voor eeuwen fragmenteerde komt 

overeen met de natuurlijke grenzen binnen het gebied van de Oostelijke Alpen.  Beschermd 

door deze natuurlijke grenzen waren de Sloveens sprekende gebieden niet ontvankelijk voor 

Duitse linguïstische druk
13

  (Lencek,1982).      

     Vanaf de negende eeuw markeerde de Duitse kolonisatie van de Oostelijke Alpen het 

begin van een eeuwenlange verdeling van het Sloveens sprekende gebied in de dynastieke, 

religieuze en later administratieve gebieden of zogenaamde historische landen van Carinthië, 

Carniolië, Styrië, Gorizië, Gadišča, Triëste en Istrië.  Deze landen werden later verenigd 

onder de Habsburgers door Maximiliaan I (1493 – 1519) als een deel van 'Inner-Austria', een 

dynastieke en administratieve structuur die etnisch en taalkundig zeer heterogeen was. 

Eeuwenlang bestond de Sloveense taal enkel op het niveau van gesproken dialecten, variërend 

van district tot district en zelfs van dorp tot dorp.  Er bestond gedurende eeuwen geen enkel 

cultureel of politiek, noch enig bijzonder sociaal prestige dat de suprematie van één van die 

vele dialecten zou hebben kunnen promoten.  In de zestiende eeuw veranderde de situatie. 

Eén van de basisgedachten van de reformatie - toegankelijkheid tot Gods woord voor ieder 

mens - promootte de landstalen ten nadele van het Latijn.  Op dat ogenblik werd een 

Sloveense taal gecreëerd,  aanvankelijk bestemd voor religieus gebruik, maar zich langzaam 

uitbreidend tot literaire en communicatieve functies.  Dit was Primoţ Trubars grote 

verdienste.  Ongeveer tweehonderd jaar later werd deze geschreven standaardtaal 

geïntroduceerd in de literatuur en is in haar latere evolutie  een middel tot literaire expressie 

gebleven.  De charismatische rol van schrijvers als Valentin Vodnik, France Prešeren, Fran 

Levstik, Ivan Cankar, Oton Ţupančič gaven haar een iconische waarde van eenheid en 

identiteit. Desondanks blijft één van de karakteristieken van het hedendaagse Sloveens een 

diepe discrepantie tussen haar geschreven en gesproken vorm. De Sloveense literaire taal is 

eigenlijk een artificiële taal in de zin dat zijn standaardnorm - van spelling en uitspraak tot 

grammaticale structuur - gemodelleerd is op een geïdealiseerd Slavisch patroon, en tamelijk 

                                                 
13

 "The Slovene lands during the period in question included the territories of Carinthia (Koroška), Lower Styria 

(Spodnja Štajerska), Carniola (Kranjska), Gorizia (Gorica) and Istria (Istra).  Most of these territories formed 

part of what was collectively called Inner Austria"  (Dimnik,  1988). 

 



 21  

verschilt van de vierenveertig dialectische varianten.  Maar juist daarom is de Sloveense 

standaardtaal bij uitstek een bindmiddel dat de sprekers ervan verenigt (Lencek, 1982) 

     De volkse, culturele traditie van de Sloveense landen bevond zich in de zestiende eeuw 

absoluut niet op het niveau van de West - Europese cultuur.  Trubar heeft dit aangevoeld  als 

schande.  Daarom wilde hij aan de Slovenen een boek in hun taal geven.  Trubars eerste 

intentie (1548) was te schrijven in een taal die hem zou helpen naast de Slovenen ook de 

Kroaten te bekeren tot de gereformeerde kerk.   Trubar heeft slechts één keer – in de eerste 

uitgave van het Evangelie van Mattheüs - tussen sprekers van het Sloveens ook de Kroaten 

gerekend.  Dit moet de oudste en eerste idee geweest zijn om een linguïstische eenheid tussen 

Slovenen en Kroaten te creëren.    Maar drie jaar later overheerste een andere oplossing in 

Trubars geest en hij besliste voor een minder prestigieus maar meer praktisch plan, namelijk 

zich eerst te richten tot zijn landgenoten in zijn en hun moedertaal.   Toch kunnen we in zijn 

eerste boek, met als officiële titel Catechismus in der Windischenn Sprach nog een weerklank 

vinden van die eerste ambitie en wel in het pseudoniem dat hij voor zichzelf had uitgedacht, 

Philopatridus Illyricus (Illyrische patriot) (Lencek, 1982).  

     Trubar kende de levensomstandigheden van het eenvoudige, ongeschoolde Sloveense 

platteland goed.  Evenzo was hij bekend met het stadsleven van de toenmalige Sloveense 

burgers en het culturele niveau van de ontwikkelde adel en hogere geestelijkheid  (Grdina, 

2006).  Als eerste Sloveense literator wou hij echter bovenal begrijpbaar zijn voor de 

eenvoudige, onontwikkelde Slovenen.  Hij wou zijn volksgenoten ethisch instrueren via het 

geloof en hen op basis van de moedertaal opvoeden en verheffen naar een hoger cultureel 

niveau (Oroţen, 1996).  In tegenstelling tot Luther kon Trubar niet bouwen op een traditie van 

nationale bijbelse retoriek  (Krajnc-Vrečko, 2007). Noch de Slovenen noch de Kroaten 

hadden een complete tekst van de Bijbel in hun moedertaal  (Dimnik, 1988).  

     In de in het Duits geschreven introductie van zijn Register und summarischer Inhalt (1561) 

heeft hij verklaard: 

 

"Iz posebne previdnosti in odredbe boţje se sveto biblijsko pismo in druge poboţne knjige šele zdaj, v 

teh zadnjih hudih časih, prevajajo tudi v slovenski in hrvatski jezik ter tiskajo s trojnimi črkami.  Odkar 

svet stoji, se to ni nikdar zgodilo, zakaj slovenski jezik se doslej nikoli ni pisal, še manj pa tiskal.  Hrvati 

so sicer ţe dolgo uporabljali svojo pisavo, niso pa imeli doslej v svojem jeziku nobene celotne Biblije, 

nobenega popolnega katekizma, nobene postile ne drugih krščanskih knjig razen svojih nerazumljivih 

brevirjev in mašnih bukev." (Trubar geciteerd in Grdina, 2006).
14 

                                                 
14

 "De H. Schrift en andere religieuze boeken zijn, met speciale omzichtigheid en overeenstemmend met Gods 

bevel, slechts nu, in zulke moeilijke tijden, vertaald in de Sloveense en Kroatische taal en gedrukt in drie 

lettertypes.  Sinds het ontstaan van de wereld is zoiets nooit eerder gebeurd, omdat de Sloveense taal tot nu toe 

nooit was geschreven, laat staan gedrukt. De Kroaten, die reeds lang gebruik maken van hun schrift, zijn er tot 

nu toe niet in geslaagd in hun taal één volledige bijbel, noch één volledige cathechismus, noch één enkele postile 

of enig ander Christelijk boek, behalve hun onbegrijpelijke [in Glagolytisch schrift - C.D.] brevieren en 

misboeken  te vertalen”    
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Het is niet verwonderlijk dat, wanneer de noodzaak zich stelde om een dialect te selecteren als 

basis voor de nieuwe standaardtaal, Trubar zich keerde naar zijn geboortestreek.  Dat dialect 

leunde taalkundig aan bij de spreektaal van Ljubljana, de hoofdstad van Carniolië.  Deze stad 

had een Sloveens karakter.  Ze was een centrum van burgerij en cultuur alsook van de nieuwe 

Sloveense kerk. Omwille van haar geografisch bevoorrechte positie omvatte deze taal vocale 

en morfologische kenmerken, die ook in de meerderheid waren bij andere Sloveense 

dialecten. Aldus werd het lager-Carniolisch dialect - ontdaan van enkele locale specifieke 

kenmerken - in 1550 voor de eerste maal gedrukt. 
15

 De publicatie van de allereerste boeken 

in de nieuwe taal  maakten haar vanzelf prestigieus (Lencek, 1982).   

     Trubar verklaart zelf in de Duitse introductie tot  Ta pervi deil tiga Noviga Testamenta 

Svetega Matevža (1557): 

 

“Kedar ta slovenski jezik se povsod glih inu v eni viţi ne govori - drigači govore z dostimi besedami 

Krajnci, drigači Korošci, drigači Štajerji inu Dolenci ter Bezjaki, drigači Krašovci inu Istrijani, drigači 

Krovati -, obtu smo mi le-tu naše delu v ta krajnski jezik hoteli postaviti za dosti riči volo, nerveč pak, 

kir se nom zdi, de ta tih drugih deţel ludi tudi mogo zastopiti.  Inu mi nesmo v le-timu našimu obračnu 

oli tolmačevanu lepih, gladkih, visokih kunštnih, novih oli neznanih besed iskali, temuč te gmajnske 

krajnske preproste besede, katere vsaki dobri preprosti Slovenec lehku more zastopiti; zakaj ta muč 

svetiga evangelija inu naše izveličane ne stoji v lepih, ofertnih besedah, temuč v tim duhej, v ti risnici, v 

ti pravi veri inu v enim svetim kršanskim lebnu. [...]. Zaradi tega sem ostal kar pri kmečkem 

slovenskem jeziku, kakor se govori na Raščici, kjer sem se rodil. Nenavadnih besed nisem hotel 

primešavati niti si novih izmišljati." 
16

 

(Uit: Ta prvi dejl noviga testamenta, 1557, nemški uvod; Rupel: Pisci, 1952, geciteerd in Grdina, 2006) 

 

Deze door Trubar gecreëerde standaardtaal werd later gecodificeerd in het woordenboek van 

Adam Bohorič (1584) en neergeschreven in Juri Dalmatins vertaling van de Bijbel (1584)  

(Glavan, 2008). 

                                                                                                                                                         
 
15

 Historisch gezien blijkt dat Trubar bij de keuze van zijn eigen dialect helemaal niet afwijkt van de regel.  Dit 

fenomeen zal in de 19° eeuw, met de vorming van nationale staten en de daarbij aanleunende promotie van de 

landstalen, meer regel dan uitzondering zijn. 

 
16

 "Daar onze Sloveense taal niet overal gesproken wordt op dezelfde manier - de 'Krajnci' die veel woorden van 

zichzelf hebben spreken het anders,  de 'Korošci', 'Štajerji' en 'Dolenci' alsook de 'Bezjaki', de 'Krašovci' en 

'Istrijani', verschillend de 'Krovati' -, daarom wensten we ons werk te vertalen in de Carnioolse taal om 

verschillende redenen, niet de minste waarvan, omdat het ons lijkt dat het eveneens begrijpbaar zal zijn voor de 

mensen van die andere landen.  En we hebben in ons werk of in onze vertaling niet gezocht naar mooie, hoge, 

ingewikkelde, nieuwe woorden, maar we gebruikten eenvoudige woorden die elke goede eenvoudige Sloveen 

kan begrijpen; omdat de kracht van het H. Evangelie en onze weg naar de hemel niet ligt in mooie ingewikkelde 

woorden, maar in de geest, in de waarheid en in de ware christelijke leerstellingen.  [...]. Omwille daarvan ben ik 

gebleven bij de Sloveense taal van de boeren, zoals ze gesproken wordt in Raščica, waar ik geboren ben.  

Ongewone woorden heb ik niet willen gebruiken, noch nieuwe uitdenken." 
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Enige aandacht verdient Trubars gebruik van het Latijn.  Alhoewel hij de formele structuur 

ervan zeer goed kende was het Latijn in Trubars gedrukte teksten slechts marginaal aanwezig.  

Hij beperkte het gebruik ervan tot titels, citaten, algemene formules, geleende woorden, 

verwijzingen naar de Bijbel, enz ... . Tamelijk frequent gebruikte hij een soort van rigide 

Latijnse epistemologische formules.  Wat betreft Trubars stijl is een zogenaamde 'code -

switching' opmerkelijk.  "Gehele stukken tekst in de ene taal staan in duidelijke juxtapositie 

tot blokken van tekst in de andere taal. 'Code-switching' binnen één enkele uiting is zeer 

sporadisch in zijn geschriften."  (Čejka, 2001). 

     Van Trubars passie voor taal getuigt ook het grote belang dat hij hechtte aan het verband 

dat hij zag tussen het Oude en het Nieuwe Testament, meer bepaald wat betreft de boeiende 

vergelijking tussen de taalkundige verwarring bij de bouw van de Babylonische toren en de 

taalkundige verstaanbaarheid op Pinksteren, “wanneer God de apostelen heeft vervuld van de 

Heilige Geest, zodat ze op het gegeven moment hebben begrepen en gesproken alle talen." 

(Bryner, 2008).   

     Trubar was niet helemaal trouw aan en consistent met zijn eigen systeem.  Tussen 1567 en 

1574, wanneer hij publicistisch niet actief was, is het geprogrammeerd beeld omwille van de 

afstand van het vaderland, beginnen te verbleken.  Steeds meer deed de taal van zijn vroege 

jeugd zich gelden, die vele verschillende afwijkingen uit het basissysteem heeft gebracht.  Het 

basissysteem dat Trubar opgezet had, en dat de fundering vormt van de hedendaagse 

Sloveense literaire taal, is desondanks blijven bestaan en heeft, volgens Pogačnik, de 

mogelijkheden geschapen voor de Sloveense nationale ontwaking uit de feodale versnippering 

(Pogačnik, 1963). 

 

 

3.7 Het eerste Sloveense boek 

 

"Vsak naj bi v svojem maternem jeziku slišal, bral Sveto pismo, slavil bogosluţje in molil.  Tudi 

preprosto ljudstvo mora razumeti oznanjenje." (Trubar geciteerd in Pogačnik, 1963).
17

 

 

 

Primoţ Trubar is de schepper van het eerste Sloveense boek en zodoende “de vader van de 

Sloveense literatuur” (nadruk in origineel) geworden  (Rupel, 1962 in Peršin, 2008).   

     Dit boek - Catechismus in der Windischenn
18

 Sprach (1550) - is niet onverwacht of 

plotseling geschreven en gepubliceerd, maar is ontsprongen uit een bedachtzame en 

eigenzinnige daad. Met die daad wilde Trubar zijn taak als predikant verder zetten wanneer 

                                                 
17

 "Iedereen zou in de moedertaal kunnen moeten kunnen horen, lezen de Heilige Schrift, de eredienst vieren en 

bidden.  Ook het eenvoudige volk moet de betekenis begrijpen." 

 
18

 Ursprünglich germanische Bezeignung für die slawischen Völker (Wikipedia). 
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hij - omwille van religieuze vervolging - leefde in het buitenland.  Het enige verschil bestond 

daarin dat hij zijn mondelinge sermoenen  inruilde voor het geschreven woord.  Dat elk volk 

religieuze boeken in zijn eigen taal nodig heeft had hij reeds onderkend bij lezing van Lof der 

Zotheid van Erasmus en zijn eerste vlucht uit het vaderland in 1548 heeft er enkel toe 

bijgedragen, dat Trubar is overgegaan van woord naar schrift.  Later hebben beoordeelaars 

van Trubars werk getracht te raden wat het precies was dat hem tot het schrijven heeft 

aangezet. Was dat religieuze geestdrift of liefde tot het vaderland?  

     Volgens Rupel (1962)  was het schrijven enkel een hulpmiddel, waarmee hij zijn visie op 

geloof en maatschappij heeft willen verspreiden onder het Sloveense volk. Dat bevestigen ook 

de feiten, dat Trubar bij het schrijven van zijn boeken nooit extra aandacht schonk aan taal en 

vorm en enkel met moeite nieuwigheden heeft aanvaard (Rupel, 1962 in Peršin, 2008).    

     De vraag of  Trubar - indien hij in zijn geboorteland was gebleven - eveneens zou 

geschreven hebben in de Sloveense taal is zuiver hypothetisch en mijn antwoord daarop dan 

ook puur speculatief.  Ik denk dat hij dit inderdaad zou hebben gedaan.  Uit zijn gehele 

biografie blijkt dat hij beschikte over een lucide blik en een praktische geest, die hem in staat 

stelden pragmatisch te handelen.  Naarmate hij meer en meer in contact kwam met de 

reformatie en haar eis van rechtstreekse toegang voor ieder mens tot het woord van God via 

de volkstaal, moet ook Trubar op een gegeven ogenblik hebben ingezien dat op zijn minst de 

Bijbel in het Sloveens zou moeten geschreven worden.    

      Trubar heeft gedacht, dat zijn eerste Sloveense boek de vertaling van de Bijbel zou zijn, 

doch daar hij noch Hebreeuws noch Grieks kende heeft hij die gedachte moeten laten varen. 

Van Erasmus had hij immers geleerd, dat het nodig is de Heilige Schrift te vertalen vanuit de 

brontaal, anders kunnen fatale fouten en vergissingen voorkomen.  Trubar heeft zich 

daarnaast ook gerealiseerd dat deze vertaling teveel tijd in beslag zou nemen, zelfs indien hij 

zou samenwerken met een ervaren vertaler.  Daarom heeft hij besloten aan de Slovenen enkel 

die leerstellingen te geven, volgens dewelke zich het Protestantisme onderscheidt van de 

Katholieke Kerk  (Javoršek, 1986 in Grdina, 2006).   

     Trubar is bij het schrijven en uitgeven van zijn eerste boek gestoten op talrijke obstakels. 

Allereerst moest het vraagstuk van de taal opgelost worden.  Dit probleem werd reeds 

besproken in hoofdstuk 3.6.  Een andere moeilijkheid met dewelke hij moest afrekenen was 

het schrift.  Voor de Catechismus en het Abecedarium heeft hij geopteerd voor het Gothisch. 

Al zijn verdere werken zal hij later in het Latijnse schrift publiceren (Rupel, 1962 in Peršin, 

2008).  

     Bij de publicatie van het boek dook een nieuw probleem op - het interim.  Die religieuze 

wet verbood het drukken van reformatorische geschriften en voorzag strenge straffen zowel 

voor schrijver als voor drukker.  Drukken van boeken kon enkel goedgekeurd worden door de 

autoriteiten in het geval ze in overeenstemming waren met de duidelijke bepalingen van het 

interim.  Aan zulke voorwaarden voldeed Trubars boek niet, maar desondanks werd toch 
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besloten het uit te geven.  De mogelijkheid daartoe werd gevonden in de drukkerij van een 

zekere Morhart, te Württemberg.  In die provincie op de Zwitserse grens regeerde destijds 

hertog  Urlich, een fervent aanhanger van het protestantisme, die zijn toestemming gaf voor 

de druk van de catechismus.  Trubar verborg zich als auteur achter het pseudoniem 

'Philopatridus Illyricus'.  De naam van de drukker bleef eveneens verborgen en werd 

vervangen door de omschrijving 'Gedrückt inn Sybenburgen durch den Jernei Skuryaniz'. Het 

gebied Sybenburgen - Sedmograška (Sloveens), Erdelj (Hongaars) -  bevond zich feitelijk op 

Hongaars grondgebied en daar was de bepaling van het interim niet van kracht  (Lencek, 

1982).   

     De Catechismus in der Windischenn Sprach bevat 130 bladen, of 260 bladzijden.  Het 

boek is verdeeld in twee delen die zich niet enkel inhoudelijk maar ook wat vorm betreft van 

elkaar onderscheiden.  Het eerste deel bevat een eenvoudige verklaring van dié religieuze 

leerstellingen volgens dewelke zich het nieuwe geloof onderscheidde van het oude. Op het 

einde van dit eerste deel wordt aan de gelovigen onderwezen hoe ze zich moeten gedragen en 

God dienen.  Dat deel is aldus genoemd Hišna tabla. Het tweede deel - dat een verdieping en 

verheldering vormt van het eerste - is praktisch gericht en vooral bestemd voor het uitvoeren 

van de protestantse eredienst.  Het bevat zes gedichten met melodieën, een litanie, twee 

collecten (gemeenschappelijke gebeden) en een uitgebreid sermoen over het geloof  (De 

vocabule fidei)  (Pogačnik, 1963).   

     Ondanks het feit dat Trubar zich bij het schrijven ervan baseerde op andere voorbeelden, is 

dit boek één van zijn meest originele.  In die tijd gold als patroon Luthers catechismus uit 

1529.  Luther had in zijn catechismus als uitgangspunt God geplaatst en hij vangt het werk 

aan met de tien Goddelijke geboden.  Trubar begint zijn catechismus bij de mens, door God 

geschapen volgens zijn beeld en gelijkenis. Doorheen het hele werk heeft Trubar zijn 

persoonlijke gedachten en zienswijze verweven en op een bepaalde manier de inhoud 

aangepast aan de omstandigheden die heersten in Slovenië. De catechismus was bestemd voor 

een brede kring van gebruikers, zowel voor hen die instrueren als voor hen die geïnstrueerd 

worden  (Humar, 1980 in Grdina, 2008). 

     Door het boek te schrijven in het Sloveens is die taal - "die gold als een taal van boeven en 

schurken" (Javoršek, 1986) (nadruk in origineel) - op slag een liturgische taal geworden. 

Daardoor was meteen ook een stevige basis gelegd voor de Sloveense kerk en bij uitbreiding 

voor het Sloveense volk (Javoršek, 1986 in Grdina, 2006).  

     Hier dringt zich opnieuw een vraag op.  Wou Trubar gewoon een religieuze gedragscode 

scheppen of had hij een initiële intentie om via de catechismus zijn persoonlijke 

maatschappelijke en politieke standpunten uit te dragen?  Opnieuw is dit een retorische vraag. 

We beschikken niet over voldoende materiaal - in de vorm van verhandelingen, dagboeken, 

brieven enz ... - waarin Trubar zelf hierop een antwoord verstrekt.  Maar wederom kunnen we 

mijns inziens vermoeden dat hij verder keek dan het zuiver religieuze aspect. We weten dat 
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hij zeker geen religieus dogmaticus noch een puriteins taalkundige was. We weten ook dat hij 

de Slovenen uit hun culturele 'achterlijkheid' [Trubars woorden - C.D.] wou verheffen.  Dat 

bevestigt ons onder andere een brief, die Trubar en Krelj in verband met de oprichting van een 

standenschool in Ljubljana in 1565 geschreven hebben aan Bohorič: 

 

"Ne dvomimo, da dobro poznaš in neredko obţaluješ nesrečno in kulturno zaostalost teh območij naše 

domovine; prava sramota je, kako ţe povsod prevladuje zaničevanje in zanemarjanje dobrih umetnosti 

in humanistike.  Pa vendar, ko bi le vsi, ki nesrečno občutijo to bedno barbarstvo, zdruţili z nami tudi 

svoje prošnje, prizadevanja, nasvete in delo, da bi ga premagali." (Trubar in Krelj Bohoriču, 1565, citat: 

Rupel, 1965 in Vidmar, 2007). 
19

 

 

Met dit boek realiseerde hij een unieke prestatie om zijn visie vanaf het religieuze platform te 

verbreden naar een meer universele levenshouding.  Dit boek - bestemd aan alle Slovenen - 

heeft de Sloveense taal  onmiskenbaar op weg gezet tot een volwaardige literaire 

ontwikkeling. 

 

 

3.8 De ‘Kerkelijke Orde’ 

 

3.8.1 Ontstaansgeschiedenis 

 

In 1560 kreeg Trubar van de Carnioolse landelijke standen een uitnodiging tot terugkeer naar 

Ljubljana voor prediking.  Trubar heeft enige tijd geaarzeld voor hij besliste deze uitnodiging 

te aanvaarden.  In Ljubljana was immers nog steeds het keizerlijke arrestatiebevel uit 1547 

van kracht.  Ook gaf hij zich rekenschap van de onbetrouwbaarheid van het pas gecreëerde 

religieus-politieke  evenwicht en de gerechtelijke toestand van de nieuwe kerk, die hem - met 

toestemming van de Carnioolse landelijke standen maar zonder het medeweten en de 

goedkeuring van de heersende macht - had gekozen tot superintendent
20

 of eerste herder 

(Pogačnik, 1963). 

     En juist die onduidelijke toestand heeft hem gedreven tot een gewaagde en gecompliceerde 

onderneming, namelijk het opstellen van een document dat de organisatorische werking van 

                                                 
19

 "We betwijfelen niet, dat je het ongeluk en de culturele achterlijkheid van die regio's van ons geboorteland 

goed kent en niet zelden betreurt; een echte schande is het, hier overheerst reeds overal minachting en 

verwaarlozing van de schone kunsten en het humanisme.  En zo, als allen die deze arme barbaarsheid als 

ongelukkig aanvoelen, zich bij ons zouden aansluiten met hun verzoeken, pogingen, raad en werk, zullen we 

deze barbaarsheid overwinnen." 

 
20

 De superintendent had de taak toezicht te houden op de predikanten en synoden bijeen te roepen . In 1569 

waren er in Kranjska 34 gereformeerde predikanten, in Štajerska 114 en in Koroška 86 (Pogačnik, 1963). 
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de Sloveense kerk zou consolideren en daarom niet enkel religieuze, maar ook juridische 

waarde zou hebben  (Šega, 1975 in Dimnik, 1988).   

     Kerkelijke orden golden destijds reeds als iets alledaags. Alle Duitse protestantse landen 

en vrije steden hadden er één. Ze waren - ondanks onderlinge verschillen - tamelijk 

gelijkvormig en hoofdzakelijk gebaseerd op vijf voorbeelden
21

. Trubar wist de Carnioolse 

landelijke standen te overtuigen van de noodzaak van zulk een kerkelijk juridisch document 

en verklaarde dat het zou kunnen dienen als voorbeeld voor andere protestantse 

gemeenschappen onder de Zuid-Slaven.  Hij arriveerde uiteindelijk  in Ljubljana in 1562 en - 

nadat hij van de landelijke Carnioolse standen groen licht had gekregen - zette hij zich aan het 

werk.  Hij voltooide zijn Kerkelijke Orde vóór het einde van het jaar 1563 en verzond het 

werk naar het Bijbels Instituut in Urach voor publicatie.
22

 (Dimnik, 1988). 

     Het lot was het boek niet gunstig gezind.  Baron Ivan Ungnad - de voormalige gouverneur 

van Styrië en geldschieter van het instituut - weigerde het te drukken.  Hij had daarvoor 

verschillende redenen.  Eén van zijn bezwaren had een politiek karakter.  Ungnad beweerde - 

niet ten onrechte - dat de publicatie van een Kerkelijke Orde een staatsdaad was.  Trubar zelf 

was zich zeker bewust van deze politieke en wettelijke aspecten.  Hij realiseerde zich dat de 

katholieke soeverein Ferdinand I geen toestemming zou verlenen tot het uitgeven van een 

protestants boek in zijn gebied.  Daarom probeerde Trubar diens autoriteit te omzeilen door 

het boek te laten drukken in Tübingen, waar een toleranter en opener klimaat heerste. 

Daarnaast had Ungnad ernstige twijfels over de orthodoxie van het werk daar het geen directe 

kopie was van een bestaande Kerkelijke Orde. Trubar had verschillende punten van een aantal 

gelijkaardige documenten geassimileerd en een groot deel van zijn creatie was zelfs volledig 

origineel.  Ungnad vreesde dat Trubars persoonlijke inlassingen gekleurd waren met 

Zwinglianistische tinten.  Om zeker te zijn dat hij niet kon verdacht worden van het 

publiceren van een ketterse tekst, zocht Ungnad de toestemming van de theoloog en locale 

heerser van Tübingen, hertog Krištof.  Deze wou zijn goedkeuring geven op voorwaarde dat 

het werk eerst op zijn orthodoxie zou worden getest door de aan het Instituut verbonden 

glagoljaši Stepan Konzul en Anton Dalmatin.  Aangezien de verstandhouding tussen deze 

twee mannen en Trubar op dat ogenblik tamelijk gespannen was, namen ze er alle tijd voor.  

Uiteindelijk garandeerden ze dat er zich in het werk geen doctrinaire fouten bevonden.  

Enkele paragrafen werden geschrapt waarna de Sloveense Kerkelijke Orde in de herfst van 

1564 werd uitgegeven. Het is significant voor het Zuid-Slavisch programma dat het werk 

eveneens in een Glagolytische editie werd gedrukt  (Pogačnik, 1963). 

     De Cerkovna ordninga (1564) was het eerste Sloveense juridische document.  Het had een 

belangrijke politieke betekenis omdat het de contouren tekende van een autonome 
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 Namelijk die van Saksen, Schwabach, Brandenburg, Württemberg en Mecklenburg  (Dimnik, 1988). 
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 Wat betreft de geschiedenis en werking van het Bijbels Instituut: zie hoofdstuk 3.8 
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protestantse kerk in 'Inner-Austria' en daardoor een aanzet betekende tot meer autonomie voor 

de Sloveense landen  (Dimnik, 1988).   

     Eens het boek was gedrukt had Trubar de intentie om het in Carniolië binnen te 

smokkelen, met de hoop dat de soeverein niet anders kon dan dit te beschouwen als een fait 

accompli.  Het politieke klimaat werd echter steeds gevaarlijker, hoewel van openlijke 

vervolging nog geen sprake was.  Dit veranderde na de dood van Ferdinand I op 25 juli 1564.  

Terwijl Ferdinand zich tamelijk besluiteloos had opgesteld in zijn relatie tot de hervormde 

kerk, liet de houding van zijn streng katholieke opvolger aartshertog Karel II geen plaats voor 

compromissen.  Hij liet de Cerkovna ordninga confisqueren en Trubar uitwijzen uit 

Carniolië.
23

 De landelijke standen - die in het verleden met succes hun superintendant hadden 

verdedigd onder Ferdinand - stonden machteloos tegenover zijn zoon.  Ze slaagden er enkel in 

om Trubars vertrek uit te stellen tot het einde van juli 1565.  Deze - tweede -  verbanning was 

permanent  (Dimnik, 1988).   

 

3.8.2 Inhoud 

 

De Cerkovna ordninga is ongetwijfeld één van Trubars belangrijkste werken.  Ondanks het 

feit dat Trubar zich bij het schrijven ervan heeft beholpen met voorbeelden van verschillende 

Duitse voorbeelden, heeft hij  in zijn versie veelvuldige zaken van zichzelf ingevoegd. En 

juist in die eigen ingebrachte stukken toont zich Trubars zelfstandigheid en maatschappelijke 

progressieve gedachte. Trubar was zeer overtuigd van het feit dat taal het basiselement vormt 

van de cultuur van een volk en eiste in het document de volledige erkenning van het Sloveens. 

Alhoewel het gebruik van het Sloveens hoofdzakelijk bestemd was voor religieuze 

toepassingen, heeft het idee over het leren van de moedertaal de basis betekend voor de 

vestiging van de Sloveense taal en daarmee ook van het Sloveense volk  (Pogačnik, 1963).     

      Het hoofdstuk van de Kerkelijke Orde dat handelt over onderwijs, is geheel Trubars 

zelfstandig werk en van uitzonderlijk belang wat betreft Trubars betekenis voor het Sloveense 

volk.   Met de reformatie werd de gedachte geopperd, dat de gewone mens het waard was zich 

te ontwikkelen De protestanten met hun eis, dat ieder individu Gods woord zou moeten 

begrijpen, hebben de grond voorbereid voor de stichting van basisscholen. Tot zulke 

erkenning waren zelfs de humanisten niet gekomen, daar zij meer aanleunden bij de 

aristocratie. De reformators hebben zich hierbij natuurlijk helder gerealiseerd, dat scholen een 

goed middel waren voor verspreiding van hun geloof. We kunnen gerust stellen dat Trubars 

streven voor de oprichting van basisscholen in de Sloveense landen behoort tot één van de 
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 Een uitgave van de Sloveense kerkelijke orde is - ondanks systematische verbranding van protestantse werken 

door de contrareformatie - bewaard gebleven en in de tweede helft van de twintigste eeuw gevonden in de 

bibliotheek van het Vatikaan 
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meest vooruitstrevende en democratische verwezenlijkingen van die tijd (Ciperle, 1996 in 

Vidmar, 2007).   

     In de Sloveense pedagogische geschiedschrijving geldt - ruw gezegd - de overtuiging  dat 

het verschil tussen Trubars en Luthers begrip van volksschool daarin ligt, dat Luther haar 

definieert als vrij, Trubar als verplicht (Vidmar, 2007): 

 

"Luthru je potemtakem 'ljudska' šola, izbirna šola'.  Naloga ljudske šole pa ni izbirati najboljše učence 

za nadaljnji študij, marveč dajati osnovno splošno izobrazbo vsem. [...]. Upoštevati pa moramo, da je 

bilo na Slovenskem ljudsko šolo teţe uresničevati kot na Nemškem, kjer ţe pred reformacijo na 

nekaterih mestnih šolah bila nemščina učni jezik. [...].  Slovenščina pa do reformacije nikoli in nikjer ni 

bila učni jezik in vendar Trubar, tudi kar se te značilnosti ljudske šole tiče - materinščina učencev kot 

učni jezik - ni zaostajal za svojimi nemškimi učitelji, čeprav je imel za to teţje pogoje." (Schmidt 1986 

in Vidmar, 2007).
24

 

 

Schmidt (1986) stelt dat de Sloveense volksschool niet de onmiddellijke verdienste was van 

het protestantisme op zich, maar wel van de leidende Sloveense protestanten, op de eerste 

plaats Trubar  (Schmidt, 1986 in Vidmar, 2007).   

     Vóór de reformatie kende men in Slovenië enkel beroepsscholen
25

 en zelfs die waren 

zeldzaam. Elementaire basisscholen, bestemd voor iedereen en gebruik makend van de 

moedertaal als onderwijstaal, bestonden tot die tijd gewoonweg niet. Kloosters ondersteunden 

hier en daar Latijnse scholen, die een voorbereiding boden op een geestelijke roeping. Enkele 

zeldzame edelen en burgers trokken naar universiteiten in de Duitse landen. Onderwijs voor 

meisjes was enkel een privilege voor de adel  (Pogačnik, 1963).   

     Redenen voor de oprichting van scholen geeft Trubar zelf in het Abecedarium van 1550: 

 

"Obena deţela, ne mejsto ne gmajna ne mogo prez šul, prez šularjev inu prez vučenih ludi biti, [...].  Tu 

vsaki zastopni človik more lahku zastopiti [...]. Ob tu je silnu potreba tudi per sedašnim času, da se te 

šule povsod gori drţe, de tej cerkvi dobra sejmena od mladih vučenih ludi, Bogu na čast inu timu 

krščanstvu h dobrim, za sebo pustimo." (Trubar geciteerd in Vidmar, 2007).
26
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 "Voor Luther is aldus 'volksschool, gekozen school'.  De taak van de volksschool is niet het kiezen van de 

beste leerlingen voor verdergezette studies, maar het geven van primaire opvoeding voor iedereen. [...].  We 

moeten ons rekenschap geven van het feit dat het in Slovenië veel moeilijker was om de volksschool te vestigen 

dan in Duitsland, waar in sommige steden het Duits reeds de leertaal was.  Het Sloveens was tot de reformatie 

nooit en nergens de leertaal, maar Trubar, ook wat betreft de karakteristieken van de volksschool en het gebruik 

van de moedertaal als leertaal, was niet achterop bij zijn Duitse leraren, hoewel hij veel moeilijker condities 

had." 

 
25

 De term beroepsschool had in die tijd een andere betekenis dan nu.  Het waren scholen die studenten 

voorbereidden op toetreding tot kerkelijk en burgerlijk winstgevende ambten.  

 
26

  “Geen land, geen stad en ook geen dorp kan bestaan zonder school, zonder leraars en zonder opgevoede 

mensen, [...]. Dit alles moet elke redelijke mens begrijpen. [...]. Daarvoor is er grote nood ook vandaag, dat  we 
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Daarna heeft hij de gedachte van een basisschool opnieuw geopperd in het voorwoord van Ta 

pervi deil Noviga testamenta (1557): 

 

"In ker je Gospod Bog tako poskrbel in dopustil, da se naš slovenski jezik šele v teh poslednjih časih 

bolje tiskal, upam, da boste odslej pošiljali v šolo in dali poučevati v branju in pisanju ne samo tiste 

vaše mladine, ki jo nameravate poslati v tuje deţele, da bi se učila drugih jezikov, ampak tudi tisto, ki jo 

obdrţite doma."  (Trubar geciteerd in Vidmar, 2007).
27

 

 

Schmidt (1986) formuleert dit als volgt:  

 

"Ugotovimo lahko, da se je pri Trubarju pri njegovi zavzetosti in gorečnosti v zvezi z ustanavljanjem 

šol in izobrţevanjem otrok razen verskega nagiba intenzivno pojavljala še iskrena ţelja po tem, da bi 

'preproste Slovence' dvignil iz kulturne zaostalosti."  (Schmidt, 1986 in Vidmar, 2007).
28

 

 

 

Volgens Pogačnik (1963) zijn Trubars gedachten in verband met de noodzaak tot  scholing 

van het Sloveense volk gewoonweg revolutionair te noemen.  Elk van hen was stoutmoedig 

en vooruitstrevend. Eerst heeft hij geëist, dat in elke parochie een school werd opgericht.  Zo 

zou de kennis zelfs het meest afgelegen en ontoegankelijke gebied kunnen bereiken. Scholen 

bestemde hij zowel aan de kinderen van boerenfamilies als aan de stedelijke jeugd. Verder 

eiste hij dat naast jongens ook meisjes naar school zouden gaan. En de laatste van zulke 

vooruitstrevende ideeën was, dat het basisonderricht in de Sloveense landen zou worden 

gegeven in het Sloveens.  Op al deze voorwaarden zou moeten worden toegezien door de 

wereldlijke leiders (Pogačnik, 1963).  

 

"Cesarji, krali, vijudi inu vsa ţlaht oblast inu gospoščina so dolţni dobre vučene šulmojstre inu 

umejtelne mlade ludi v te kloštre inu v korarije postaviti [...] v slednim mejstu, v trgu inu per sledni fari 

šulmojstre inu šularje drţati, v mejstih inu trgih de se latinsku inu nemšku, per tih farah [...] tu 

slovensku pismu, brane inu pisane vuči. S takim se spet ta stara prava vera gori prepravi inu po vsem 

svejti raztegne, [...].  Raven tiga en vsaki pridigar inu farmošter ima tudi per suje fari eniga šulmojstra 

                                                                                                                                                         
overal scholen openen, dat we aan de kerk goede zaden van jonge opgevoede mensen laten, tot eer van God en 

het Christendom." 
 
27

 "En omdat de Heer God zó heeft gezorgd voor en toegelaten heeft dat onze Sloveense taal enkel in die laatste 

tijden meer wordt gedrukt, hoop ik, dat van nu af aan zullen gezonden worden naar scholen en onderricht krijgen 

in lezen en schrijven niet enkel dié jongeren, die men bestemd naar buitenlandse landen te zenden, opdat ze 

vreemde talen zouden leren, maar ook dié jongeren, die thuis blijven" 

 
28

 "We kunnen verzekeren, dat zich bij Trubars ijver en geestdrift in verband met de oprichting van scholen en 

opleiding van kinderen naast een religieuze neiging ook intensief ook de oprechte wens aansloot, volgens 

dewelke de 'eenvoudige Sloveen' zou oprijzen uit zijn culturele achterstand" 
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oli meţnarja imejti inu drţati, de te mlade hlapčiče inu deklice, purgarske inu kmetiške otroke vuči 

slovenski brati inu pisati, ta katehizmus zred s to kratko izlago izvuna povejdati." (Trubar geciteerd in 

Vidmar, 2007).
29

 

 

In landelijke volksscholen zouden de jongens en meisjes leren lezen en schrijven, alsook uit 

het geheugen de catechismus reciteren. Voor hogere scholen in steden werd kennis van Duits 

en Latijn beklemtoond,  hoewel  Trubar daarmee het Sloveens niet uitsloot, daar hij ook eiste 

dat leerlingen van die scholen zouden medewerken bij de eredienst met Sloveense gezangen. 

Naast de oprichting van basisscholen is Trubar eveneens op de gedachte gekomen, dat er 

dringend nood was aan opleidende instituten - vergelijkbaar met de Duitse gymnasia - als 

voorbereiding tot universitaire studies (Vidmar, 2007).  Trubar zelf formuleerde deze 

gedachte als volgt:  

 

"Mi namreč, ki smo še posebej spoznali, da so šole Cerkvi potrebne kot leva roka, smo ţe od vsega 

začetka skrbi zanje posvetili največ pozornosti in smo prvake naše deţele z mnogimi prošnjami in 

moledovanjem ,a posled prepričali, da so naklonjeno in širikosrčno obljubili pomoč večje šole tukaj v 

Ljubljani" (Trubar geciteerd in Vidmar, 2007).
30

 

 

Op basis van Trubas streven werd aldus in 1563 door de landelijke hoofden een standenschool 

opgericht in Ljubljana.  Die school bestond eerst uit één klas.   Vanaf 1566 begon ze zich 

onder leiding van Adam Bohorič snel te ontwikkelen tot een echt gymnasium met lessen 

Latijn, muziek, geloofsleer, retorica en dialectiek. In 1598 werd ze afgeschaft (Vidmar, 2007).  

     Trubar heeft naast de standenschool ook een onderscheid gemaakt tussen beroepsschool en 

basisschool. In de beroepsschool zouden zich jonge mensen voor wereldse beroepen moeten 

ontwikkelen alsook de opkomende generatie van protestantse geestelijken.  De basisschool 

zou aan de leerlingen de fundamentele kennis van de catechismus, zang, lezen en schrijven 

moeten geven. Juist voor dat doel zijn de abecedariums (1555 en 1566) uitgegeven. De 

catechismussen werden gebruikt voor instructie van het geloof, maar tegelijkertijd waren ze 
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 "Keizers, koningen en alle machten en edelen zijn verschuldigd goed opgeleide leraars en getalenteerde jonge 

mensen te plaatsen in de kloosters en koren  [...] [Hun plicht is] in elke stad, op elk marktplein en in elke 

parochie leraars en leerlingen te hebben, opdat ze in steden en op pleinen Latijn en Duits [zouden leren], [en] in 

de parochies [...] Sloveens zouden leren lezen, schrijven en zingen.  Op die manier zal het ware geloof uitkomen 

en verspreid worden over geheel de wereld, [...].   Daarnaast moet elke prediker of priester in zijn parochie 

hebben één leraar en één kerkbewaarder, om aan jonge jongens en meisjes, burger- of boerenkinderen te leren 

Sloveens lezen en schrijven en het verhaal van de cathechismus in het kort weten te vertellen"  

 
30

 "Wij namelijk, die zich nog extra hebben gerealiseerd, dat scholen voor de kerk nodig zijn als de linkerhand, 

we hebben reeds vanaf het eerste begin zorg gedragen voor haar, grote aandacht aan haar geschonken en we 

hebben de leiders van onze landen met vele verzoeken en smeekbeden uiteindelijk overtuigd, dat ze gunstig 

geneigd zijn en ruimhartig hulp beloofd hebben en middelen, bestemd voor de oprichting en bouw van een 

hogere school hier in Ljubljana " 
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ook schoolboeken. Talrijke uitgaven van liedboeken moesten instaan voor de instructie van 

gezangen die onlosmakelijk met de eredienst verbonden waren (Pogačnik, 1963). 

     Trubars gedachte over het onderwijs was ook stoutmoedig omwille van het feit dat het 

nodig was middelen te verkrijgen voor het nieuwe onderwijssysteem en daarvoor moesten de 

landelijke standen instaan. Trubars gedachte dat de 'staat' (mijn nadruk) verplicht is te zorgen 

voor het onderwijs werd consequent uitgevoerd, hoewel de Sloveense protestanten nog geen 

wereldlijke macht bezaten.  Indien de wereldlijke macht haar taak niet zou vervullen waren de 

gelovigen zelf verplicht die opdracht uit te voeren. Trubar was met die standpunten ver 

vooruit op zijn tijd (Humar, 1980 in Vidmar 2007). 

     Het is niet mogelijk exact te bepalen hoeveel scholen er in die tijd werkelijk zijn opgericht. 

Wat we wel weten is dat in alle grote gewesten Protestantse scholen bestonden.  De 

contrareformatie betekent in elk geval de zonsondergang van de basisschool.  Daardoor is de 

protestantse organisatie van het onderwijs - met uitzondering van de extreem Oostelijke rand 

van de Sloveense gronden - in verval geraakt. Schoolboeken werden verbrand, leraars en 

overige intellectuelen verbannen, het gymnasium-onderwijs werd overgenomen door de 

jezuïeten. De uitvoering van volks- of basisschool werd slechts hernieuwd met de 

Theresiaanse hervorming in de tweede helft van de achttiende eeuw, dus niet eerder dan 

driehonderd jaar later (Pogačnik,1963).   

 

 

3.9 Het 'Bijbels Instituut' en de 'Zuid-Slavische missie' 

 

De Kroatische Editio princeps - een katholiek Glagolytisch missaal gepubliceerd in 1483 op 

een onbepaalde locatie - was het eerste gedrukte boek bestemd voor de Zuid-Slaven.  Zelfs al 

ging het om een katholiek boek - dat enkel gebeden voor de eredienst bevatte en totaal 

onschuldig was - werd het in het begin van de zestiende eeuw door de kerk slechts met 

tegenzin getolereerd, juist omwille van het Slavische karakter ervan.  Protestantse boeken 

echter werden zonder scrupules totaal verboden.  Deze dubbelzinnige religieuze politiek 

leidde tot de paradoxale situatie dat de halfslachtige tolerantie de publicaties van katholieke 

boeken verstikte terwijl het verbod op protestantse boeken een ongeziene bloei in publicaties 

met zich meebracht.  De Slavische reformators zochten en vonden voor de verkondiging van 

het nieuwe geloof immers noodzakelijkerwijs hun toevlucht in de protestantse Duitse landen, 

waar ze weinig of geen censuur ondervonden.  En geheel in lijn met de reformatorische 

tendensen ontvouwde zich in hun gedachten het plan om de Bijbel in het Sloveens en 

Kroatisch te vertalen (Dimnik, 1988).   

     In 1551, wanneer Trubar verhuisde van Rothenburg naar Kempten, werd hij begeleid door 

Stepan Konzul,  een Glagolytisch priester afkomstig uit Istrië, die omwille van zijn bekering 

tot het protestantisme zijn toevlucht had gezocht in Duitsland. Beide hervormers vonden 
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elkaar in de idee om boeken te drukken voor de Kroaten, hoewel ze in die tijd voor dat doel 

de middelen niet hadden.  Drie jaar later echter veranderde deze situatie.  Trubar werd 

benaderd door Peter Paul Vergerij, ook een Istriër die omwille van zijn scherpe kritiek op het 

pausdom eveneens zijn toevlucht had gezocht in de Duitse landen. Daar deze voormalige 

bisschop van Koper bekend was met de religieuze en sociale noden van de Slaven in Istrië, 

trachtte hij Trubars diensten te winnen voor het doel de Slaven te bekeren tot het 'nieuwe 

geloof' (nadruk in origineel).  In 1554 schreef hij aan de Sloveense predikant een brief, waarin 

hij hem verzocht de Bijbel te vertalen in het Sloveens en het Kroatisch. Vergerij stelde voor 

dat het nog wenselijker zou zijn te zorgen voor een bijbelvertaling in een gemeenschappelijke 

Slavische taal die door het merendeel van de Zuid-Slaven zou kunnen begrepen worden 

(Dimnik, 1988).
31

 Langzaam maar zeker groeide onder een groepje van gelijkgestemden de 

geestdrift om met een grootschalig maar bijna irrealistisch project  te starten, een project dat 

we de 'Zuid-Slavische' missie zullen noemen.  Het startschot hiervoor werd in 1555 gegeven 

op een vergadering te Ulm.  Daar werd beslist in Urach een drukkerij - het zogenaamde 

Bijbels Instituut - op te richten.
32

  Die zou zich bezighouden met het drukken, uitgeven en 

verspreiden van de protestantse leerstellingen voor - in eerste instantie - Slovenen en Kroaten 

Trubar werd benoemd tot directeur van het instituut.  De belangrijkste medewerkers waren de 

voormalige bisschop van Koper en originator van het idee Vergerij, de baron en geldschieter 

Ungnad, de glagoljaši Konzul en Dalmatin en de vertaler Sloveens-Kroatisch Matjaţ 

Klombner. Enkele van hen speelden een belangrijke rol in de onderneming voor korte of 

langere perioden, doch enkel Primoţ Trubar was actief van begin tot einde.   Gedurende het 

tienjarig bestaan van het 'Slovenska, hrvaška in cirilska tiskarna' 
33

- zoals het Bijbels Instituut 

officieel werd genoemd - bereikten de reformators vermeldenswaardige successen. Toch 

kende het project een turbulente geschiedenis. Dat is niet verbazingwekkend. Aan de ene kant 

moest gewerkt worden in een zeer onstabiel religieus en politiek klimaat. Aan de andere kant 

doken er af en toe inhoudelijke en organisatorische onenigheden op, die in zekere mate te 

wijten waren aan de verscheidenheid in etnische en culturele afkomst van de deelnemers. De 

samenwerking tussen deze stuk voor stuk sterke persoonlijkheden verliep niet altijd even vlot. 

Persoonlijke belangen, verschillende interpretaties van het uiteindelijke doel,  de koppigheid 

van Trubar om - tegen de wil van de andere medewerkers in - het dialect van Bosnië als basis 

voor een eengemaakte Zuid-Slavische taal te nemen, en bepaalde strict persoonlijke botsingen 
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 Het lijkt  erop dat Vergerij  een artificiële  taal in  gedachten  had, op basis  van  het  Oud-Kerkslavisch.   

(Lencek, 1982) 

 
32

 De uitdrukking Bijbels instituut is een vertaling van het Duitse woord Bibelanstalt, een benaming die pas veel 

later is ontsprongen. Om die reden kunnen we enkel indirect spreken over Bijbels instituut.  In feite ging het 

destijds om een  Sloveens, Kroatisch- Glagolitisch, Cyrillisch en Latijns drukprogramma door een groep van 

vertalers en publicerende leiders (Štrubelj, 2008). 
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 Sloveense, Kroatische en Cyrillische drukkerij 
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leidden uiteindelijk in 1564 - na tien jaar van koortsachtige activiteit - tot een abrupt einde 

van het project (Dimnik, 1988). 

 

"Ultimately, the plan failed for two reasons: first because of the rivalry at the Biblical Institute caused 

by personal, doctrinal, and linguistic differences among its members, and secondly owing to the lack of 

support for the programme among the Slavs for whom the 'Croatian-Cyrillic' books were intended. The 

mission had additional importance. It manifested a heroic effort made by men of different ethnic origins 

to unite in a common cause. Although their main objective was religious in nature, it had social and 

literary implications as well. For example, the reformers wished to free the South Slavs from bondage to 

the Turks by converting the latter with their printed books.  This social ideal was not realized. In the 

sphere of literature, however, their achievements were noteworthy." (Dimnik, 1988). 

 

Maar terug naar het begin.  Het voorstel van één taal werd door Trubar  onrealiseerbaar 

bevonden.  Hij was echter wel te vinden voor de vertaling van de Bijbel, maar dan enkel in 

het Sloveens omdat hij het Kroatisch (in Glagolytisch schrift)  niet kon lezen noch schrijven. 

Zelfs de Sloveense vertaling zou zeker problemen opleveren.  Hij kende immers geen Grieks, 

noch Hebreeuws. Vergerij van zijn kant wou de nodige financiële middelen ter beschikking 

stellen voor het fabriceren van Glagolytische drukletters. Trubar besloot om als 'pilootproject' 

te starten met de vertaling van het Evangelie van Mattheüs, met Luthers bijbelvertaling en de 

Vulgati
34

 als basis. Vergerij heeft deze vertaling doen overeenkomen met Griekse originelen. 

Zo werd het Zuid-Slavisch 'printing programme' - een pionierswerk in de religieuze en 

culturele geschiedenis van zowel Slovenen als Kroaten - gelanceerd.  Ta Evangeli svetiga 

Matevsha werd in 1555 uitgegeven.  Het zou de basis worden voor de Kroatische vertaling. 

Hoewel het werk auteursrechtelijk ondertekend was door zowel Vergerij als Trubar, was de 

bijdrage van de Italiaanse diplomaat beperkt gebleven tot het vergelijken van de Sloveense 

vertaling met het Griekse origineel.  De literaire samenwerking tussen beide mannen was 

geen lang leven beschoren.  Hoewel Vergerij met succes financiële middelen kon bekomen 

voor de onderneming verbrak Trubar in 1556 de samenwerking met hem, als gevolg van een 

gebroken zakelijke vertrouwensrelatie (Dimnik, 1988).   

     De volgende stap in het project was de vertaling van de Sloveense tekst naar het Kroatisch. 

In het begin hoopten de mannen katholieke teksten in Glagolytisch schrift te vinden, die 

zouden kunnen dienst doen als model voor hun vertaling.  Ze realiseerden zich echter vlug dat 

het archaïsche Kerk-Slavisch van dergelijke teksten niet bruikbaar was. Daarom besloot 

Trubar om één van de bestaande dialecten te gebruiken. Het probleem was echter om het 

meest geschikte dialect te vinden.  De Istriër Konzul bepleitte het gebruik van zijn eigen 

dialect, bekend als čakovština.  Hoewel Trubar niet overtuigd was van die keuze kon hij niet 

anders dan zich daarin schikken omdat dit het dialect was dat de Istriër het best kende.  Met 
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 Enige Latijnse vertaling van de H. Schrift die de Katholieke Kerk goedkeurde en erkende. 
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de Glagolytische drukletters slaagde Konzul erin na anderhalf jaar een aantal teksten in het 

Kroatisch te vertalen.  Daar Trubar zichzelf niet bekwaam achtte om de vertalingen te 

beoordelen, zond hij Konzul in 1559 met de manuscripten naar Ljubljana 
35

 (Dimnik, 1988). 

Een voor dit doel samengeroepen aantal glagoljaši formuleerden hun oordeel als volgt: 

 

"Ugotovili smo, da je ta hrvaški prevod razumljiv in uporaben po vsej Dalmaciji ob Jadranskem morju, 

enako po Hrvaški, Bosni, Srbiji in v krajih vse do Caringrada. Zato naj se ta prevod tiska tudi v cirilici.  

S tem se bo, upajmo, širila prava krščanska vera in pravievangelij po vsej Turčiji, turška srca in čustva 

bo pridobila za krščanska vero, njih divjanje bo zajezila, uboge krščanske ujetnike bo tolaţila in deţela 

Kristusa se bo sčasoma razširila v Turčijo." 
36

 

 

De glagoljaši vonden geen doctrinaire fouten in Konzuls werk, maar ze stelden voor de 

boeken eveneens in Cyrillische druk te publiceren.  De relatie tussen Trubar en Konzul werd 

echter gespannen door het feit dat Trubar instemde met de suggestie van de glagoljaši om te 

opteren voor het Bosnische dialect (štokavščina) als basis voor de Cyrillische uitgaven.  Op 3 

maart 1561 werd de staf in Urach aanmerkelijk versterkt door de komst van Antun 

Aleksandrovič Dalmatin - een gereformeerde Glagolytische priester afkomstig uit Dalmatië, 

wiens belangrijkste taak erin zou bestaan toezicht te houden op de Cyrillische teksten. Echter 

met de komst van Dalmatin bereikte het probleem van de verstaanbaarheid van het gedrukte 

Kroatisch - hetgeen van begin af aan Trubars grootste zorg was - een climax.  Dalmatins 

dialect was niet hetzelfde als dat van Konzul.  Het verschil was zelfs zo uitgesproken dat 

Dalmatin verkoos om nieuwe vertalingen te maken, in plaats van Konzuls fouten te 

verbeteren. Trubar en Konzul waren er ondertussen in 1564 in geslaagd hun eerste 

Glagolytisch boek - Katehismvs - te produceren.  Trubar schreef een Duitse dedicatie, maar 

het boek zelf was hoofdzakelijk Konzuls vertaling van Trubars Catechismus van 1550.  Later 

verscheen dit boek - samen met de twee edities van het Abecedarium (1550 en 1555) - onder 

de titel Tabla za dicu in een Glagolytische en een Cyrillische versie.  Trubar bleef ondertussen 

bezorgd over de waarde van Konzuls vertalingen en liet geen gelegenheid voorbijgaan de in 

Carniolië levende glagoljaši om hun oordeel te vragen.  Ondanks het feit dat de teksten goed 

begrijpbaar bevonden werden, koesterde Trubar nog steeds de wens om Konzuls dialect te 
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 In die tijd waren in Slovenië, speciaal in Beli krajini,  tamelijk veel geestelijke glagoljaši; het merendeel 

waren Kroaten, die zich hadden teruggetrokken voor de Turken, en daarom geschikt waren te oordelen over de 

kwaliteit van Konzuls vertalingen  (Dimnik, 1988).   
 
36

 "We hebben bevonden, dat deze Kroatische vertaling begrijpbaar is en toepasbaar over gans Dalmatië langs 

de Adriatische kust, gelijkaardig volgens Kroatische, Bosnische, Servische en alle woongebieden geheel tot 

Constantinopel.  Met dit alles, hopen we, zal zich het ware Christelijke geloof en het ware evangelie over het 

gehele Turkse Rijk verspreiden, het Turkse hart en gevoel zal gewonnen worden voor het christelijk geloof, hun 

razernij zal ingedamd worden,  de ongelukkige Christelijke gevangenen zullen getroost worden en de landen van 

Christus zullen zich in de loop der tijden  uitspreiden in Turkije".    
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vervangen door het dialect dat gesproken werd in Bosnië.
37

  Daartoe riep hij zelfs de hulp in 

van twee Orthodoxe priesters, namelijk Ivan Maleševič (afkomstig van Bosnië) en Matija 

Popovič (afkomstig van Servië).
38

  Deze beide priesters en een jonge Turk - die hij zou 

instrueren in het drukken en vervaardigen van een drukpers om het christelijke gereformeerde 

geloof te verspreiden onder de Turken
39

 - vergezelden hem toen hij in augustus 1561 van 

Ljubljana terugkeerde naar Urach.  Konzul was helemaal niet opgezet met de komst van de 

twee priesters.  Daar zij het Bosnische dialect spraken - dat Trubar wenste te begruiken voor 

zijn verdere Kroatische publicaties - voelde hij zich bedreigd in zijn positie.  Hij eiste dat de 

twee mannen onmiddellijk werden teruggestuurd (Dimnik, 1988). 

     Ondertussen werd Trubars geest weer in beslag genomen door een nieuwe missie, die zou 

uitgroeien tot één van zijn meest stoutmoedige en controversiële.  Dat was de religieuze en 

geestelijke vereniging van alle Zuidelijke Slavische volken.  Hun vereniging zou bijdragen tot 

een effectievere defensie en meer succesvolle strijd tegen de Turkse overheersing.  Vanaf het 

jaar 1557 waagde hij zich aldus aan een nieuwe uitdaging, een nieuwe profetische taak, 

namelijk: 

 

"Z boţjo Besedo ne le med Slovence v njihovem materinem jeziku, z boţjo Besedo še dle, vse do 

Konstantonopla, do središča osmanskega cersarstva, do sultana.  Pot po Balkanu je vodila skozi 

hrvaške, bosanske, srbske, bolgarske deţele.  V njim razumljivem, maternem jeziku pa je pomenilo: 

hrvaški jezik, pisan v glagolici, in srbski jezik, pisan v cirilici." (Trubar geciteerd in Štrubelj, 2008).
40

 

 

"Religija in narod, teologija in politika so bili v njegovih konceptih tesno povezani", is  de 

mening van Štrubelj (2008) hierover.  (Religie en volk, theologie en politiek waren in zijn 
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 "It is significant to note that in the future, Catholic translators of the Bible would also adopt Trubar's choice of 

the Bosnian dialect.  For example, in 1622 the linguist B. Kašič from Pazan attempted to translate the Bible of 

which there was still no complete text; he used the Bosnian dialect.  The first complete translation was finally 

made in 1831 by M.P. Katančič, a native of Slavonia, who also used the Bosnian dialect.  The second complete 

translation (1858-61) was made by a certain I.M. Škarič, a native of Brač.  The work was severely criticized 

because he used the dialect known as the ikavska štokavščina (mijn nadruk)" (Dimnik, 1988). 

 
38

 The priests remained for some twenty weeks.  During that time they provided Trubar with useful information 

concerning the social and religious life of the Orthodox Slavs under the Turks (Humar, 1980 geciteerd in 

Dimnik, M. - 1988). 

 
39

 Trubar geloofde dat Christus zijn koninkrijk opnieuw zou uitbreiden en versterken tegen het Oosten en 

zodoende het Mohammedaanse en anti - Christelijke keizerrijk verzwakken.  Volgens hem hadden de Turken 

een eigen profetie dat hun land en geloof zouden vervallen en verdwijnen en het christelijk geloof zou blijven. 

Die gedachte over kerstening van de Turken met een protestants boek heeft zich van toen af aan constant 

herhaald in dedicaties en brieven van de Sloveense reformators  (Rupel, 1962 geciteerd in Dimnik, 1988). 

 
40

 "Met Gods Woord niet enkel tussen Slovenen in hun moedertaal, met Gods Woord nog verder, geheel tot 

Constantinopel, tot het centrum van het Osmaanse Rijk, tot de sultan. De weg langs de Balkan leidde doorheen 

Kroatische, Bosnische, Servische, Bulgaarse landen.  In de voor hen begrijpelijke, moedertaal betekent dit: de 

Kroatische taal, geschreven in het Glagolytisch en de Servische taal, geschreven in het Cyrillisch."  
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concepten hecht verbonden).  Ontdekken we hier een andere - polemische - zijde van Trubars 

beweegredenen en aspiraties?  Wat overheerst hier?  Trubars religieus-maatschappelijke 

gedachte of Trubars messianistische gedachte?  Heeft hij ons misleidt met zijn mooie 

woorden? Welk van zijn volgende beweringen hebben het meeste gewicht als het erop 

aankomt een oordeel te vellen over Trubars drijfveren: 

 

"Vsak naj bi v svojem maternem jeziku slišal, bral Sveto pismo, slavil bohgosluţje in molil.  Tudi 

preprosto ljudstvo mora razumeti oznanjenje." (Trubar geciteerd in Štrubelj, 2008).
41

 

 

of 

"Prevodi Svetega pisma naj bi bili namenjeni misijonu med slovanskimi narodi, ki pravega evangelija še 

niso poznali [...], vendar tudi misijonu za boj proti Turkom." (Trubar geciteerd in Štrubelj, 2008). 
42

 

  
 

Zoals dit steeds het geval is met controversiële vraagstukken zou het ook hier volgens mij 

getuigen van simplistisch historisch denken om eens vlug een eenvoudig antwoord te geven 

op een alles behalve eenvoudige vraag.  Meer dan waarschijnlijk was het een combinatie van 

religieuze, maatschappelijke, culturele en politieke aspiraties.  Geen wit, geen zwart, maar 

grijs.  Als ik al een poging zou willen ondernemen om te bepalen welk soort grijs dat dan toch 

wel zou kunnen zijn, dan kan en wil ik dit niet.  Ik heb hieromtrent een zeer persoonlijke 

mening, die doorgewinterde historici misschien een beetje zal doen huiveren.  Ik bezit geen 

kindertekeningen van Trubar, geen gedichtjes, geen liefdesbrieven, geen afscheidsbrieven.  Ik 

heb zijn vreugde niet gezien, zijn verdriet, zijn glimlach, zijn tranen, zijn twijfels, zijn 

angsten, zijn extasen, zijn woede, zijn vriendschappen, zijn ergernissen, zijn paniek, zijn 

slapeloosheid, zijn zelfverzekerdheid, zijn eenzaamheid ... .  Misschien was het zó, maar 

misschien ook was het juist níet zo. Spijtig voor de geschiedenis, maar een exacte wetenschap 

is ze niet en mag ze ook niet zijn.  En ik wil nog een andere piste opgaan. Veronderstel dat ik 

hier toch een mening zou geven.  Dan staat de volgende beoordeelaar omtrent mijn mening 

weer voor de keuze: "Zal ik even vlug in wit en zwart beginnen denken of ga ik op zoek naar 

kindertekeningetjes?  En zo gaat het steeds door. Maar we wijken af. Terug naar de feiten. 

     Ondanks de groeiende onenigheid tussen de leden van de staf waren de jaren 1562 en 1563 

de meest productieve in het tienjarig bestaan van de uitgeverij in Urach. Trubar in het 

bijzonder moet in maart 1562 een immens gevoel van voldoening gekend hebben met de 

publicatie in Glagolytische versie van het eerste deel van het Nieuwe Testament. Konzul en 
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 "Iederéén zou in zijn moedertaal de Heilige Schrift moeten kunnen horen en lezen, de eredienst vieren en 

bidden.  Ook het eenvoudige volk moet de betekenis begrijpen."   

 
42

 "De vertalingen van de Heilige schrift zouden bestemd moeten zijn voor zendingswerk tussen de Slavische 

volkeren, die het ware evangelie nog niet kenden [...], echter eveneens ook voor zending voor de strijd tegen 

Turken." 
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Dalmatin hadden het boek vertaald vanuit een aantal bronnen, inbegrepen Trubars Sloveense 

tekst, een Oud-Kerkslavisch missaal en de Vulgati.  In 1563 werd het tweede deel uitgegeven. 

In hun introductie herhaalden de mannen de oorspronkelijke doelstellingen van het project. Ze 

benadrukten dat hun boeken geschreven waren voor Kroaten en Dalmatiërs, zowel als voor 

Bosniërs, Serviërs en Bulgaren. Uiteindelijk verscheen in mei 1563 eveneens een Cyrillische 

versie van het Nieuwe Testament.  Het doel dat Trubar zichzelf gesteld had in Ulm begon 

vrucht te dragen  (Dimnik, 1988).   

     De trotse uitgevers  zagen zich echter al snel geconfronteerd met een grote ontgoocheling.  

De Zuid-Slaven - in het bijzonder de Kroaten - voor wie de boeken bestemd waren, 

vertoonden weinig interesse en vormden aldus een arme afzetmarkt.  De door Ungnad 

nauwkeurig bijgehouden boekhouding wees uit dat juist in die regio's voor wie de boeken 

bestemd waren de minste interesse ervoor bestond.  Er werd enerzijds geklaagd over het feit 

dat de taal onbegrijpelijk was en anderzijds dat de boeken die men wou niet beschikbaar 

waren.  Zonder enige twijfel speelde ook het feit dat de lokale autoriteiten de boeken 

confisqueerden en de eigenaars penaliseerden een rol.  Ungnad en de beide glagoljaši 

ondervonden hiervan financieel het meeste nadeel en ze vonden in de persoon van Trubar de 

perfecte zondebok voor dit falen. De controverse bereikte een hoogtepunt op 19 juli 1562. 

Trubar werd aangevallen omwille van twee woorden die hij in een brief aan Ungnad 

geschreven had.  In die brief verklaarde hij dat, volgens de bevindingen van verschillende 

glagoljaši, Konzuls vertalingen 'viel falsch' (vele fouten) te bespeuren vielen. Ungnad 

interpreteerde die woorden als kritiek op de orthodoxie van de werken, op de juistheid van de 

doctrine.  Daardoor vreesde hij het wegvallen van de financiële steun van de Duitse 

geldschieters.  Hij onderbrak alle publicaties en weigerde de reeds gedrukte boeken te 

verspreiden.  Trubar trachtte hem te verzekeren dat zijn kritiek puur gericht was op 

linguïstische onvolkomenheden.  Hij kon Ungnad echter niet overtuigen.  Het dispuut bereikte 

een climax op 22 november 1562 door Trubars verklaring dat hij niets meer wou te maken 

hebben met de druk van Kroatische teksten. En daar Trubar de volle steun genoot van de 

protestanten in 'Inner-Austria' zat er voor Ungnad niets anders op dan toe te geven en het 

drukken verder te zetten.  Hoe dan ook, de schade was onherstelbaar.  Met de dood van 

Ungnad in december 1564 kwam een eind aan het bestaan van het Bijbels Instituut. Op 2 

maart 1565 verlieten Konzul en Dalmatin Urach en vestigden zich in Regensburg.  Maar de 

twee bannelingen waren op dat ogenblik te oud om hun werk verder te zetten.  Bovendien 

misten ze ontegensprekelijk de drijfveer van Trubar  (Dimnik, 1988).
43
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 Twenty-five Croatian books were published by the institute between the years 1561 and 1564; twelve in 

Glagolitic type, seven in Cyrillic type, and six in Latin Type.  The five books which were published for the 

Slovenes were printed at Morhart's press.  The Glagolitic and Cyrillic letters from the Urach press had an 

interesting fate.  First, Ungnad's widow moved them to the family estate at Waldenstein.  In 1580 they were 

taken to Graz (Gradec) where Archduke Charles confiscated them.  From there they were moved to Rijeka 

(1622) and, finally, it is ironic to discover that, in 1640 Emperor Ferdinand II donated them to the Congregation 

for the Propagation of faith. (Congregatio propaganda fide) in Rome (Dimnik, 1988). 



 39  

     Trubar en zijn medewerkers zijn er in Urach in geslaagd meer dan 31.000 edities van de 

verschillende werken te drukken, waarvan 25 werken in het Kroatisch, 12 in het Glagolitisch, 

7 in het Cyrillisch en 6 in het Latijn. Voor een tiental van deze boeken heeft Trubar Duitse 

dedicaties en voorwoorden geschreven. Zijn leidende rol werd benadrukt door zijn afbeelding 

op de voorzijde van de omslagen van talrijke boeken terwijl de portretten van Konzul en 

Dalmatin altijd op de laatste bladzijde staan (Štrubelj, 2008).  We kunnen concluderen dat 

Trubar "the guiding light" was van het zogenaamde Zuid-Slavisch protestants 

drukprogramma.  Uiteindelijk faalde het plan om twee redenen.  Ten eerste omwille van de 

rivaliteit onder de medewerkers, veroorzaakt door persoonlijke, doctrinaire en linguïstische 

verschillen.  Ten tweede door het gebrek aan steun vanwege de Slaven zelf, voor wie het 

programma opgezet was  (Dimnik, 1988). 

 

 

3.10  Trubars diplomatieke missie 

 

Trubar bleef tot op hogere leeftijd nog altijd actief de wereldlijke en Sloveense gebeurtenissen 

opvolgen en wachtte op een gelegenheid die hem de kans zou geven opnieuw in te grijpen in 

de stroom van gebeurtenissen die op één of andere manier de situatie van het Sloveense volk 

zou kunnen beïnvloeden.  Zulk een gelegenheid heeft zich voorgedaan, wanneer hij in 1579 

heeft beslist een zware en veeleisende taak op zich te nemen, namelijk het voorbereiden van 

Carniolische, Styrische en Carinthische predikanten en leraren op het ondertekenen van de 

Formulo concordiae, een document van  eendracht onder protestantse stromingen. Lutheranen 

in Duitsland begonnen zich omstreeks 1572 rekenschap te geven van het feit dat zich naast het 

Augsburgse geloof steeds meer religieuze sekten begonnen te ontwikkelen die extreem 

afweken van de orthodoxe Lutherse leerstellingen. Die nieuwe sekten eisten meer democratie 

bij de leiding van kerk en gemeenschap. Dat heeft bij de Duitse vorsten en Lutherse kerken 

angst en verwarring teweeggebracht. In 1576 kwamen op initiatief van de Saksische vorst 

August de toenmalige geestelijke en wereldlijke leidende figuren samen. Op die vergadering 

werd eerst officieel vastgesteld, welke voor alle protestanten de gemeenschappelijke en 

onaantastbare beginselen waren.  Van daaruit werd dan een lijst opgesteld van alle sektarische 

groeperingen, die zich van die beginselen terugtrokken of met hen niet overeenkwamen 

(Rupel, 1952). 

     Zo is de Formula soglasja ontstaan. Ze werd in 1580 ondertekend door 49 Duitse vorsten, 

35 vrijsteden en 8000 predikanten en pedagogen. Opdat deze actie van de Duitse vorsten meer 

kracht zou hebben, wilden ze dat het document ook zou ondersteund worden door de 

protestantse standen en predikanten in de Oostenrijkse landen, waartoe ook Carniolië, Styrië 

en Carinthië behoorden. Wegens zijn grote reputatie en autoriteit werd Trubar als bemiddelaar 
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voor die taak gekozen.  Trubar heeft de Formulo concordiae vertaald in het Sloveens en 

gezonden naar de landelijke standen van de drie landen.  Die voelden zich echter beledigd, 

omdat de Duitse vorsten zich niet rechtstreeks tot hen hadden gericht. Ze meenden dat het 

ging om Trubars privaat initiatief en weigerden om die reden het document te ondertekenen. 

Trubar gaf echter niet op. In augustus 1580 liet hij een gedrukte uitgave  van de Formula 

soglasja met een begeleidende brief persoonlijk door zijn zoon Feliciaan aan de landelijke 

hoofden in Ljubljana, Gradec en Celovec overhandigen. Carinthië lag dwars en wou het 

document niet ondertekenen. Daarop weigerden ook Carniolië en Styrië omdat men absoluut 

de eenheid van de drie landen wou bewaren  (Rupel, 1952). 

     Trubar moest een andere manier zoeken. In ruil voor ondertekening van het document 

zouden de Sloveense landen en de protestanten van die landen morele en misschien zelfs 

politieke steun verkrijgen van de Duitse vorsten tegen de meer en meer gewelddadige 

tussenkomsten van aartshertog Karel in religieuze zaken en tegen de groeiende macht van de 

contrareformatie. Die gedachte hebben ze begrepen in Styrië en in Carniolië.  Carinthië - met 

zijn overblijfselen van flacianisme 
44

- bleef nog steeds aarzelen. De zaak is uiteindelijk in een 

stroomversnelling gekomen op de landelijke vergadering van september 1582 in Augsburg. 

Daar wilden gezanten van de Oostenrijkse landelijke standen aan keizer Rudolf II een klacht 

overhandigen omwille van religieuze vervolging. De keizer wou hen niet ontvangen.  Die 

gebeurtenis en de steeds scherper wordende maatregelen van aartshertog Karel tegen 

protestantse predikanten hebben ertoe geleid dat ook de Carinthische landelijke standen 

overstag gingen zich bereid verklaarden het document te ondertekenen.  De uiteindelijke 

uitgave van de Formula soglasja bevatte 114 handtekeningen uit Styrië, 30 uit Carniolië en 86 

uit Carinthië. Ook Trubar zelf heeft ze ondertekend, echter niet als Sloveens burger maar als 

superintendent van Tübingen.  Hij gaf zijn steun aan deze actie - en dus aan Luthers 

leerstellingen - omdat hij daarin de beste oplossing zag voor het Sloveense volk en de 

Sloveense kerk, op het ogenblik dat de contrareformatie langzaam verscherpte  (Rupel, 1952). 

 

 

3.11 Verwezenlijkingen van Primož Trubar bij de constitutionering van taal, volk, staat 

 

In het Duitse voorwoord tot de Catechismus (1550) benoemt Trubar zijn volk officieel als het 

windisches Volk en hun taal als de windische Sprache.  Het Sloveense voorwoord van 

datzelfde boek echter begint met de woorden:  
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 Flacianisme was de meest radicale richting van de reformatie.  Ze ging regelrecht in tegen de leerstellingen 

van Luther over zonde en genade.  De richting ontspoorde in een ideologisch en dogmatisch extremisme 

(Bakhuizen  Van Den Brink & Dabkbaar, 1967). 
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" Vsem Slovencom gnado, mir, milost inu pravo spoznanje boţje skuzi Jezusa Kristusa prosim". 
45

 

 

De term Sloveens gebruikt Trubar voor de eerste maal in de betekenis van moedertaal, in het 

Sloveens voorwoord bij de vertaling van Luther's Hišne postile (1595).  Het gebruik van de 

termen Sloveen en Sloveens was gekend.  Iedereen begreep wat daarmee bedoeld werd. De 

term Slovenië heeft Trubar nergens gebruikt.  Wat hij daarmee had kunnen bedoelen werd 

omschreven als Windischland.  Met andere woorden er bestond in de zestiende eeuw geen 

twijfel  omtrent het bestaan van een taalkundig verenigd volk, echter wel omtrent het feit hoe 

aan dat volk een idee van gemeenschappelijke nationale verwantschap te geven. "Bovenal 

juist die - 'zogezegd geen eigen land bezittende'  - volkeren bewaarden doorheen eeuwen de 

eigen identiteit en etnische ruimte in de eerste plaats door de inzet en volharding bij het 

behoud en de ontwikkeling van een eigen taal en cultuur (Peršin, 2008).  

     De specifieke situatie van de Slovenen belemmerde hen echter in niet geringe mate in 

zowel hun culturele als nationale bewustwording.   Als bevolkingsgroep waren ze niet talrijk 

en sociaal inferieur.  Ook hun geo- politieke positie - als verdeelde gemeenschappen binnen 

het Habsburgse rijk - droeg uiteraard niet bij tot een gevoel van nationale bewustwording en 

onafhankelijkheid.  Toch is het Sloveense volk er uiteindelijk in geslaagd zijn plaats in te 

nemen tussen de geciviliseerde Europese volken.  Dit is te danken aan Trubars onvermoeibaar 

streven. Met de opsomming van de Sloveense landen in de voorwoorden van enkele van zijn 

werken, heeft hij de taalkundige kaart van Slovenië - en zo ook het etnische territorium van 

het Sloveense volk - gedefinieerd.  Door de verdienste van Trubar is in het bewustzijn van de 

Slovenen een idee gegroeid over het bestaan van één Sloveens volk met één taal. Deze idee is 

blijven leven doorheen twee eeuwen van culturele stilte, die veroorzaakt werd door de 

contrareformatie. De politieke emancipatie van het Sloveense volk is pas in 1848 op gang 

gekomen met het programma Unie van Slovenië.  Zonder Trubars definiëring van het 

Sloveense  etnische territorium zou dit wellicht niet mogelijk geweest zijn.  Trubar heeft zich 

evenwel rekenschap gegeven van de betekenis  van patriottisch bewustzijn. Om die reden 

heeft hij altijd een zeker 'nationaal' (mijn nadruk) burgerschap en patriottische gehechtheid 

geaccentueerd in de aanspreekvorm van vele van zijn werken: "vsem Slovencem" (aan alle 

Slovenen) en "lubi Slovenci" (geliefde Slovenen) (Peršin, 2000).   

     Een blijk van zijn patriottisme vinden we reeds in zijn eerste boek dat hij ondertekende 

met Philopatridus illyricus (Illyrische patriot).  Zijn streven voor de vorming van wat men het 

Slovenendom zou kunnen noemen, resulteert vanuit de enige mogelijke gemeenschappelijke 

fundering van de toenmalige Slovenen, namelijk vanuit de moedertaal. Om die reden gold zijn 

primaire zorg de vorming van een standaard Sloveens. Een schriftelijke traditie van het 

Sloveens bestond niet, zelfs niet in dialectische vorm.  De creatie van een literair Sloveens 

                                                 
45

 "Voor alle Slovenen vraag ik vrede, genade en ware begrip van God doorheen Jezus Christus".   
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was voor hem evengoed een religieuze (het geven van Gods woord aan zijn volk in hun 

moedertaal) als een culturele (het verheffen van het volk uit zijn achterstand) actie. Beide 

doelstellingen beschouwde hij als een persoonlijke plicht en voor beide heeft hij zich met 

onverwoestbare passie ingezet.  Enkel zó is het mogelijk te begrijpen, hoe hij in staat is 

geweest tot deze uitzonderlijke prestatie, zogezegd uit het niets. Dat Trubars blik op de 

originaliteit van de Sloveense taal en het Sloveense volk niet overeenstemde met de 

toenmalige historische ontwikkelingen en omstandigheden, bewijst zijn besliste afwijzing van 

Vergerius' wens om een ééngemaakte Zuid-Slavische literaire taal te creëren. Uit 

pragmatische overwegingen heeft Trubar volhard in de zelfstandigheid van het Sloveens.  

Maar tegelijkertijd werd hij wel aangesproken door de gedachte om ook aan Kroaten en 

Serviërs een protestants boek in hun taal en schrift te geven (Peršin, 2000).   

     Reeds sinds de kennismaking met de naburige en verwante taalkundige gemeenschappen 

tijdens zijn jeugdjaren, nam Trubar de relatie tot Kroaten en andere Zuid-Slavische volken 

zeer duidelijk op in zijn werk:  

 

"Kar nas v zvezi s tem dejstvom preseneča pri Trubarju, je njegova jasna potreba, da opredeli 

zemljepisno razširjenost slovenskega jezika in ga razmeji do sorodnega hrvaško srbskega jezika in pa da 

narodno prebujo postavi na temelj jezikovno kulturne paradigme.  Ta zavest je sredi 16. stoletja 

inovativna ne samo za naš prostor, ampak pomeni, da je Trubar stal na konici civilizacijskega 

preoblikovanja novoveške Evrope ţe ob njenem porajanju." (Peršin, 2000). 
46

 

 

Toch plaatst Trubar consistent de begrippen Sloveens / Slovenen en Kroatisch / Kroaten als 

etnisch gedifferentieerd naast elkaar. Zo was hij ook tegen de ontvangst van Kroatische 

woorden in de Sloveense literaire taal.  Zeker speelt hierin ook een rol dat zijn streven naar 

een eigen Sloveense taalkundige ontwikkeling reeds veelomvattend en moeilijk genoeg was. 

Ter bevestiging van de Sloveense identiteit zette Trubar nog enkele essentiële stappen. Hij 

heeft zich ondermeer gerealiseerd, dat voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de 

Sloveense taal een onderwijshervorming van fundamenteel belang was. Door de stichting van 

basisscholen en gymnasia heeft hij dit uitgevoerd.  Dit betekende een revolutionaire 

ommekeer op het gebied van scholing in de Sloveens sprekende gebieden (Peršin, 2000).   

     De consolidatie van een Sloveense kerk was nog een laatste stap, die genomen werd ter 

versterking van het Slovenendom.  "Cerkev Boţja tiga slovenskega jezika" (de Kerk van God 

van deze Sloveense taal)  noemt hij haar reeds in het voorwoord tot het Evangelie van 

Mattheüs in 1555. Waarom de kerk van de Sloveense taal en niet de Sloveense Kerk, is 
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 "Wat ons in verband met dat feit verbaast bij Trubar, is zijn duidelijke poging, dat hij de aardrijkskundige 

expansie van de Sloveense taal definieert en haar afbakent tot de verwante Kroatisch - Servische taal en dat hij 

het volkse ontwaken plaatst op de fundamenten van een taalkundig cultureel paradigma. Dat bewustzijn is in het 

midden van de 16° E innovatief, niet enkel voor de Sloveense ruimte, maar betekent, dat Trubar aan de spits van 

de geciviliseerde  transformatie van Europa stond, reeds bij zijn ontstaan." 
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begrijpelijk. Het Sloveense land als aparte administratieve eenheid bestond in die tijd niet. 

Door haar Kerk van de Sloveense taal te noemen toonde Trubar aan dat hij constitutioneel 

dacht, omdat een onafhankelijke kerkorganisatie het fundament zou vormen van nationale 

soevereiniteit (Peršin, 2008).  

     Pogačnik (1969) beweert:  

 

"Z uvedbo slovenskega jezika v cerkev in v javnost je reformacija povezala v celoto ljudstvo iste 

etnične pripadnosti.  S tem je ustvarila moţnosti za narodno prebujenje, katerega poglavitna tendenca je 

bila druţbeno-politična integracija fevdalno razdeljehih deţel." (Pogačnik, J., Zgodovina slovenskega 

slovstva II, Maribor, 1969, geciteerd in Peršin, 2000).
47

 

 

Primoţ Trubar kan met deze standpunten beschouwd worden als de aanzetter tot ontwikkeling 

van een Sloveens bewustzijn en identiteit.  Alle toenmalige maatschappelijke condities  en 

restricties ten spijt is hij  hiervoor koppig en halsstarrig blijven ijveren en heeft hij op die 

manier de fundamenten gelegd voor de culturele en nationale emancipatie van het Sloveense 

volk (Peršin, 2008).  

                                                                                                                                          

3.12 Conclusie 

 

In de tijd dat Primoţ Trubar op het toneel verscheen bevonden de Slovenen zich grotendeels 

in een gecompliceerde situatie.  Politiek waren ze in aparte landsdelen ondergebracht binnen 

het Oostenrijkse Rijk.  Hoewel de termen Sloveens en Slovenen algemeen gangbaar waren 

bestond het land Slovenië niet.  De vorsten en adel maakten deel uit van het grote Europese 

politieke kader als restant van de Middeleeuwse feodale maatschappij.  Met de bevolking 

hadden ze geen enkele voeling.  Die bevolking zelf bestond voor ongeveer negentig procent 

uit boeren en 'gemene lieden'.  Door de ontwaarding van hun gronden en de constante 

bedreiging vanwege de Ottomanen was hun toestand compleet uitzichtloos.  Niet ten onrechte 

moeten velen van hen het gevoel gehad hebben dat het einde der tijden nakende was.  Dat 

maakte hen zeer ontvankelijk voor de religieuze vernieuwing, maar vooral voor de uitwassen 

ervan.  

     Vanwege hun ligging waren de Sloveense landen niet onder de invloed gekomen van de 

Duitse linguïstische druk en hadden hun dialecten eeuwenlang kunnen overleven.  De taal was 

echter versnipperd en droeg nergens bij tot culturele ontplooiing  Het was een taal van 

'schurken en boeven'.  Degelijk onderwijs bestond nauwelijks en was enkel toegankelijk voor 

een kleine elite.  Daartussen - tussen de elitaire adel en de onontwikkelde boer - bestond een 
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 "Met de introductie van de Sloveense taal in de kerk en in publiek heeft de reformatie in het gehele volk 

hetzelfde etnisch burgerschap verweven. Daarmee heeft hij de mogelijkheid gecreëerd voor nationaal ontwaken, 

welks belangrijkste tendens was maatschappelijk-politieke integratie van feodaal verdeelde landen."  
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groep van wat we nu 'kleine zelfstandigen' zouden noemen, voornamelijk handelaars en 

ambachtslieden.  Tot die groep behoorde ook Trubars vader.  Dit gelukkig toeval heeft de 

leergierige jongen de gelegenheid geboden te studeren en uit te breken uit de verstikkende 

culturele 'achterlijkheid' die de toenmalige Sloveense maatschappij kenmerkte.  Door de 

ligging van zijn geboortedorp had hij ook het voordeel dat hij reeds van kinds af aan met 

allerlei culturele nieuwigheden kennismaakte.  Zijn aangeboren nieuwsgierigheid en 

daadkracht deden hem uitwijken naar grote intellectuele Europese centra waar hij zich al vlug 

aangetrokken voelde tot het reformatorische gedachtegoed.   

     Trubar heeft het belang onderkend van die nieuwe geestelijke beweging en daarin  de 

mogelijkheid gezien voor de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van zijn 

landgenoten.  Jarenlange prediking in grote en kleine steden hebben hem in staat gesteld een 

nauw contact met het gewone volk te bewaren. Hij ervoer hun onontwikkelde toestand als 

'schande' en werd gegrepen door het verlangen iets te ondernemen om daaraan te verhelpen. 

Het grote sleutelmoment in zijn leven is er gekomen nadat hij voor de eerste maal is moeten 

vluchten vanwege zijn ideologische overtuiging.  Dit feit heeft hem ertoe gebracht het eerste 

Sloveense boek te schrijven en aldus de 'vader van de Sloveense literatuur' te worden.  Trubar 

was de eerste Sloveen, die met behulp van taal de Slovenen heeft verbonden in een culturele 

entiteit en daarmee heeft bijgedragen tot nationale bewustwording.  Hij is daarin geslaagd - 

hoewel enkel voor korte tijd - door twee instellingen. De eerste was de Sloveense Protestantse 

Kerk, de tweede de basisschool.  

     De organisatie van de Kerk in de Sloveense landen zag Trubar als een belangrijke peiler 

voor hun ontwikkeling.  Daartoe heeft hij een Sloveense Kerkelijke Orde opgesteld, naar 

Europees model, maar op Trubars eigenzinnige wijze aangepast  aan de specifieke Sloveense 

situatie.  Zijn religieuze en maatschappelijke ideeën wou hij overbrengen op de 'eenvoudige 

Slovenen' en daartoe was een hervorming van het onderwijssysteem noodzakelijk.  Dat heeft 

Trubar gerealiseerd door de stichting van basisscholen, in elke stad en in elk dorp, tot in de 

kleinste uithoek en bestemd voor iedereen. Zijn ideeën over het onderwijs kunnen we 

zondermeer revolutionair noemen.  Hij streefde ernaar  het onderwijs toegankelijk te maken 

voor arm en rijk, jongens en meisjes.  Op die manier zou zelfs de eenvoudigste Sloveen de 

mogelijkheid krijgen om de catechismus te leren lezen in de volkstaal.  In de grote steden 

werden gymnasia opgericht. Misschien nog vooruitstrevender was zijn eis dat de wereldlijke 

leiders erop zouden toezien dat deze stoutmoedige ideeën ook werden uitgevoerd.  

     Maar niet alleen op de Slovenen heeft Trubar zijn pijlen gericht.  Hij onderkende de 

religieuze en etnische vereniging van de Slovenen met de Kroaten en andere Zuid-Slavische 

volken op de Balkan.  Die wou hij taalkundig en geestelijk verenigen, niet in het minst om de 

Turkse dominantie een halt toe te roepen.  Dit messianistische aspect van zijn streven heeft 

geleid tot de creatie van boeken in het Glagolytisch en Cyrillisch, maar het oorspronkelijke 

concept is niet verwezenlijkt.   
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     Het is duidelijk dat Trubar zich niet bezighield met kleine dingen.  Elk van zijn projecten 

was groots opgezet en naar de toekomst gericht.  Dat alles verliep niet van een leien dakje, 

maar door zijn onverzettelijk karakter en gezonde koppigheid heeft hij vele obstakels kunnen 

overwinnen. Zijn literaire werk is ongemeen uitgebreid en diepzinnig.
48

  Zijn werken zijn 

hoofdzakelijk gebaseerd op religieuze aspecten, maar zeker niet louter dogmatisch of puur 

theologisch van aard.  Trubar bezat de gave om ethische, maatschappelijke en zelfs politieke 

standpunten in zijn werken binnen te smokkelen.  

     Hier en daar heeft het werk van Trubar ook een polemische of zelfs controversiële kant. 

Met de ogen waarmee we vandaag naar religie en politiek kijken zou hij niet altijd hoog 

scoren op de schaal van de politieke correctheid.   Misschien zou men hem een separatist 

noemen, of een nationalist, of een messianist.  Maar - en dit wil ik benadrukken - het past niet 

om, met onze huidige blik op politiek en maatschappij, de ideeën en daden van personen uit 

een ver verleden te beoordelen. Het past niet hen op te hemelen of onderuit te halen.  Dat dit 

in het huidige politieke kader zo dikwijls en ongenuanceerd gebeurt, getuigt van intellectuele 

hoogmoed. Deze hoogmoed kan leiden tot overschatting van of minachting voor bepaalde 

verwezenlijkingen die een mijlpaal betekenden in de tijdsgeest waarin ze gerealiseerd werden, 

maar niet mogen worden toegepast op de huidige tijdsgeest. Historische studies worden 

immers wat al te vaak en graag 'herschreven', omdat nieuwe feiten van het heden een andere 

reflectie op het verleden veroorzaken.  Dit leidt dikwijls tot de hallucinante vaststelling dat 

zelfverklaarde historici bereid zijn tot onbeschaamd 'bochtenwerk' om het ingewikkelde 

kluwen van onlosmakelijk met elkaar verbonden gebeurtenissen uit het verleden in een 

eenvoudige theorie te wringen.  Geschiedenis zou zich slechts mogen bezighouden met 

'naakte feiten'.  Zo zou de valkuil vermeden worden om historische gebeurtenissen te 

beoordelen vanuit een hedendaagse reflectie.  Want morgen kan het weer anders zijn.   

 

 

4 Algemene conclusie 

 

In 2008 was een half millenium voorbijgegaan sinds de geboorte van Primoţ Trubar.  

Gedurende drie eeuwen was hij uit het collectieve geheugen gewist door de machinaties van 

de contrareformatie, die systematisch alle werken had vernietigd die waren ontsprongen in de 

tijd van de reformatie.  Zo was ook consistent de rijkdom van Trubars erfgoed voor het 

Sloveense volk uitgeveegd.  Hoewel hij geheel die tijd in zekere zin vergeten is gebleven of 

zelfs doelbewust verzwegen werd wegens zijn sociale en politieke bijdragen, heeft Trubar met 
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 Zelfstandig heeft hij 26 boeken gepubliceerd.  Als we daaraan nog individuele werken - die afzonderlijk 

verkocht werden - toevoegen, klimt het aantal op tot 31.  Hij heeft ook meegewerkt aan 10 Kroatische boeken, 

waarvoor hij  Duitstalige dedicaties geschreven heeft.  Ook vier liederenboeken - door anderen uitgegeven in 

originele versie of als kopieën - zijn bewaard gebleven. Daarnaast heeft hij nog 86 manuscripten nagelaten, voor 

het merendeel brieven  (Pogačnik, 1963). 
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zijn literaire opus de fundamentele conditie gecreëerd voor de Sloveense literaire en culturele 

ontwikkeling (Rajhman, 1977 in Glavan, 2008). 

     Zou het Sloveens bestaan zonder Trubar?  Zou de Sloveense literatuur bestaan zonder 

Trubar?  Zou Slovenië bestaan zonder Trubar?  Wat heeft Trubar gedreven bij zijn handelen?  

In welke mate kunnen we zijn gedachtegoed revolutionair noemen?  Die vragen heb ik gesteld 

in de algemene inleiding.  Het zou dus passen om in de algemene conclusie het antwoord erop 

te formuleren.  Indien hij niet het eerste Sloveense boek had geschreven en daarmee de vonk 

van de Sloveense cultuur nieuw leven had aangeblazen had iemand anders deze 

verwezenlijkingen misschien gerealiseerd.  Maar het is evengoed mogelijk dat ze dan 

helemaal niet gerealiseerd waren.  Of op een andere manier.  Of met een ander resultaat.   

     Hoe dan ook was Trubar de eerste Sloveen, die met behulp van taal zijn volk heeft 

verbonden in een culturele entiteit en daarmee heeft bijgedragen tot nationale bewustwording. 

En zoals de meeste door mij onderzochte bronnen staven, was voor Trubar het schrijven enkel 

een middel voor het bereiken van dat uiteindelijke doel.  Met het in werking stellen van de 

volkstaal is een reeks van integratie-processen gestart, die hebben geleid tot bewustwording 

en ontwaking van de Slovenen en die hebben bijgedragen tot hun schuchtere verschijning op 

de kaart van de 'gecultiveerde' volkeren  (Peršin, 2008). 

     De Sloveense identiteit in de huidige betekenis van het woord is geboren uit de geest van 

de reformatie.  Niet eerder dan twee eeuwen later zal ze ook uitgroeien tot een politieke 

beweging.  Aanstichter en drijfveer van deze daad was Primoţ Trubar.  Zoals Rajhman (1986) 

beweert:  

 

"Slovenski duh se je osvobodil tesnobe in zaţivel v polnosti šele v senci reformacije [...].  Trubar je 

nedvomno tisti, ki je stal na začetku nove dobe in je učinkovito posegel v usodo svojega naroda." 

(Rajhman, 1986, geciteerd in Peršin, 2008). 
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En volgens Grdina (2006) luidt het als volgt:  

 

"In the 16 th century, which was marked by the Renaissance, was reestablished unique Slovene identity, 

which was articulated and formulated on a level of literary language." (Grdina, 2006).   

 

Trubar heeft reeds in het begin zijn standpunten gevormd, die verschilden van zijn 

reformatorische mededenkers.  Op die standpunten heeft hij nadien zijn ideeën en missie 

gebouwd.  Zijn oogmerk was verheffing van de eenvoudige Sloveense mens uit duistere 

onwetendheid en het wekken van een zeker politiek bewustzijn  (Peršin, 2008). 
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 "De Sloveense geest heeft zich bevrijd van angst en in volledigheid beginnen te leven in de schaduw van de 

reformatie [...]. Trubar is ongetwijfeld diegene, die stond aan het begin van een nieuwe periode en heeft efficiënt 

ingegrepen in het lot van zijn volk." 
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     Trubar was een sterke en opmerkelijke persoonlijkheid.  Met ongewone kracht hebben in 

zijn leven en werk de contrasten van zijn tijd een weerklank gevonden. Hij was niet geneigd 

tot meditatie of contemplatie, grote theologische disputen waren niet aan hem besteed, maar 

in zijn religieuze spiritualiteit overheerste het rationele element.  En dat rationalisme diende 

een praktisch doel.  Hij was een man van de daad. Zijn eenvoud bracht hem dichter bij de 

gewone mens. Zijn eigenheid en onafhankelijkheid werden dikwijls geïnterpreteerd als 

koppigheid. Zijn daden waren echter steeds weloverwogen en ingepast in het totale concept 

dat hij voor ogen had en waarvan de kleinste afwijking het uiteindelijke doel in gevaar zou 

brengen. Zijn werk is van bron tot monding in overeenstemming met zijn vooropgestelde 

perspectieven. Hij heeft cultuur - in het bijzonder taal - gekozen als de factor, die het 

Sloveense volk heeft gered en op weg gezet naar haar latere historische ontwikkeling. Hij 

bezat de gave van een soort 'historische intuïtie', waarvan later is gebleken dat ze correct was  

(Pogačnik, 1963). 

 

"Značilnost prerokov je, da so samohodci, da ubirajo nove in nepoznane poti." 
50

 (Štrubelj, 2008). 

   

Rose (2008) heeft het mooi verwoord: "Trubar was een reiziger tussen werelden.  Onder het 

motto Stati inu obstati  (To stay and to survive) heeft hij zich met hart en ziel ingespannen 

voor zijn geliefde Sloveense volk." 
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 "Het kenmerk van profeten is, dat ze eenzaten zijn, die nieuwe en onbekende wegen bewandelen." 



 48  

Bibliografie 

 

Primaire bronnen 

 

Bakhuizen Van Den Brink, J.N & W.F. Dankbaar  

1967  Handboek der kerkgeschiedenis, Derde deel, Reformatie en Contrareformatie, 

Den Haag: Bakker & Daamen N.V 

 

 

Bryner, Erich 

2008 Teološki motivi v svetopisemskih prevodih Primoţa Trubarja.  Stati inu 

obstati. Revija za vprašanje protestantizma 7-8/08: 127-136. 

 

 

Cejka, Mirek. 

2001  Some observations on the interaction of “Global Latin with national languages 

in the 16 th Century (Martin Luther – Jan Blahoslav - Primoţ Trubar). Obdobja 

20: 507-512. 

 

 

De Bruin, Evert 

2002 Erasmus in 90 minuten.  Haarlem: Uitgeversmaatschappij Holland. 

 

 

Dimnik, Martin. 

1988 Primoţ Trubar and the Mission to the South Slavs (1555 - 64).  Modern 

Humanities Research Association for the School of Slavonic and East-

European Studies. Vol. 66: 380-399. 

 

 

Glavan,  Mihael 

2008 Trubarjev Album. Romanje s Trubarjem. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

 

Grdina, Igor 

2006  Do “Fine moke 00” mleto Trubarjevo vprašanje. Stati inu obstati.  Revija za 

vprašanje protestantizma 3-4/06: 202-235. 

 



 49  

 

Kmecl, Matjaţ 

2005  Še en zapis o trubarjevem utemeljevanju slovenščine.  Stati inu obstati.  Revija 

za vprašanje protestantizma 1-2/05: 9-12. 

 

 

Kmecl, Matjaţ 

2008 Zadrţki do Trubarja in njehov paradoks. Slovensko protestantstvo društvo 

Primoţa Trubarja. Stati inu obstati.  Revija za vprašanje protestantizma 7-8/08: 

80-85. 

 

Kuzmič, Natasa 

1997 Vpliv protestantizma na razvoj slovenske kulture.  Diplomske naloga. FDV, 

Ljubljana. 

 

 

Krajnc - Vrečko, Fanika 

2007  Joţe Rajhman in slovenski protestantizem 16. stoletja.  Stati inu obstati.  Revija 

za vprašanje protestantizma 5-6/07: 13-17.  

 

 

Lencek, Rado L. 

1982  The Structure and history of the Slovene language. Ohio: Columbia 

University. 

 

 

Oroţen, Martina 

1996  Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika.  Oddelek za slovenske 

jezike in književnosti. Ljubljana: Filosofska fakulteta. 

 

 

Peršin, Peter Kovačič 

2008  Trubar utemeljitelj slovenstva. Dvatisoč, revija za kritično misel: 5-19. 

 

 

Pogačnik, Joţe 

1963  Zgodovina slovenskega slovstva I. Srednji vek reformacija in protireformacija , 

manirizem in barok. Maribor: Zaloţba Obzorja. 



 50  

Rose, Christian 

2008  Primoţ Trubar - Njegovo delovanje na württemberškem in njegov pomen za  

evropsko ekumeno v 21. stoletju.  Stati inu obstati. Revija za vprašanje 

protestantizma  7-8/08: 203-210. 

 

 

Rupel, Mirko 

1952  Primoţ Trubar in Formula concordiae. V: Rupel, Mirko (ur.): Drugi Trubarjev 

zbornik ob štiristoletnici slovenske knjige. Slovenska matica: 65-112. 

 

 

Štrubelj, Zvone 

2008  Primoţ Trubar v luči leta 2008.  Od ljubljanskega škofijskega duhovnika do 

evangeličanskega ţupnika v Derendinegnu. Stati inu obstati. Revija za 

vprašanje protestantizma 7-8/08: 165-182. 

 

 

Tüchle, H. 

1968  Geschiedenis van de kerk – Deel V Reformatie. Hilversum: Paul Brand 

 

 

Vidmar, Tadej 

2007  Šola in komponente vseţivljenjskega učenja pri Primoţu Trubarju.  Stati inu 

obstati.  Revije za vprašanje protestantizma 5-6/07: 118-128. 

 

 

Ţnidaršič Golec, Lilijana 

2001 Primoţ Trubar o katoliški duhovščini.  In: Antiklerikalizen - posledica 

klerikalizma? Tretji dan, junij/julij 2001: 21-26. 

 

 

Secundaire bronnen 

 

Ciperle, Joţe 

1996  Šolske ustanove katoliške Cerkve in kapiteljska šola v Novem mestu. Dolenjski 

zbornik, 1.04/1996: 151-157. 

 

 



 51  

Humar, Joţko 

1980  Primož Trubar, rodoljub ilirski.  Koper: Zaloţništvo trţaškega tiska. 

 

 

Javoršek, Joţe 

1986  Primož Trubar. Ljubljana: Partizanska knjiga. 

 

 

Rajhman, Joţe 

1977  Prva slovenska knjiga.  Ljubljana: Partizanska knjiga. 

 

 

Rajhman, Joţe 

1986  Pisma Primoža Trubarja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in 

umetnosti. 

 

 

Rajhman, Joţe  

1986  Trubarjev svet. Trst: Zaloţništvo trţaškega tiska. 

 

 

Rajšp, Vincenc 

1996  Družbeni nazori slovenskih reformatorjev.  In: Grafenaverjev zbornik 

slovenska akademija znanosti in umetnosti. Ljubljana: Znanstveno raziskovalni 

center SAZU.  

 

 

Rupel, Mirko 

1962  Primož Trubar - življenje in delo. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

 

Rupel, Mirko 

1966  Slovenski protestantski pisci. Ljubljana: Urednikov uvod. 

 

 

Sakrausky, Oskar 

1968  Theologische Strömungen in der reformatorischen Literatur der Slowenen und 

Kroaten. Wien: evangelischer Presseverband. 



 52  

Sakrausky, Oskar 

1989  Deutsche Vorreden zum slovenischen und kroatischen Reformationswerk. 

Wien: evangelischer Presseverband.   

 

 

Šega, Drago 

1975  Med Biblijo in Cerkovno Ordningo.  Slovenska Cerkovna Ordninga. Ljubljana: 

Mladinska knjiga.  

 

Schmidt, V. 

1986 Pedagoško delo protestantov na Slovenskem v 16. stletju. Simpozij Slovenci v 

evropski reformaciji šestnajstega stoletja: 203-211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53  

 

 

 

 

 

Appendix I 

 

Beknopte biografie aan de hand van data  

 

"The principal life events and works of Primoţ Trubar, the beginner of literary Slovene, the 

spriritual reformer and designer of the first outlines of Slovene national sovereignity." 

(Glavan, 2008): 

 

1508 Born in June to mother Jera and father Miha in the mill below the village of Raščica 

near Turjak 

 

1520 Begins attending school in Rijeka (first encouter with Glagolism) 

 

1521 Choir singer in the Trieste cathedral and personal assistant to Bishop Pietro Bonomo; 

in his circle he becomes acquainted with Calvinist and Zwinglian ideas, as well as the 

writings of Erasmus of Rotterdam with translations in German, Italian  and Latin; 

Bonomo presents Trubar with a parish in Loka even before Trubars consecration 

 

1528 Trubar leaves the parish behind to the vicar and enrols in an advanced course of civic 

school at St Stephen's in Vienna 

 

1529 Retreat from Vienna (Turkish threat), return to Trieste 

 

1530 Consecration and beginning of priestly service in Laško, buying books, first disputes 

due to preaching against building of new churches 

 

1535 Preacher in the Ljubljana Cathedral of St Nicholas 

 

1540 Trubar expelled from Ljubljana by the governor general of the Carniola province due 

to preaching new religious convictions; Bonomo procures him a preaching service in 

Trieste and affords him the chaplain benefice of  St maximilian in Celje 

 

1542 Through Bonomo's intervention, Trubar becomes a bishop's canon in Ljubljana; 

strengthening of Reformation mentality, socialisation with supporters (still as a priest 

within the Catholic Church reputation) 
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1545 Beginning of Tridentine church council (seeking solutions for arrangement and 

reformation within the Catholic Church) 

 

1547 Trubar economically organises a neglected parish in Šentjernej; due to the Counter-

Reformation activities of Bishop Tekstor, he hides to avoid arrest 

 

1548 Spiritual court excommunicates Trubar, relieves him of all church functions and seizes 

his property (particularly books); escapes to Germany; converts to Protestantism at 

preacher Veit Dietrich in Nuremberg and begins working as a preacher in Rotheburg 

ob der Tauber 

 

1549 In Germany, Trubar marries Barbara Sitar from Kranj 

 

1550 Publication of the first books printed in the Slovene language (Tübingen) - 

Abecedarium (Primer) and Catechismus (Catechism) (in Gothic alphabet) 

 

1553 Parson in Kempten; efforts to alleviate disputes between supporters of different 

Reformation movements, beginning of cooperation with Vergerio, the former Bishop 

of Koper 

 

1555 Publication of four of Trubar's books (with the financial support of Christoph, duke of 

Württemberg: new edition of Abecedarium (Primer) and Catechismus (Catechism) (in 

Roman alphabet), Ta evangeli svetiga Matevţa (Gospel according to St Matthew), Ena 

molitov (A Prayer); the Peace of Augsburg introduces the decree that the ruler of a 

country determines the religion of his serfs (since the Habsburgs remained Catholic, 

the same was to apply to the population of their lands of Carniolia, Carinthia and 

Styria) 

 

1557 Publication of Ta prvi dejl tiga noviga testamenta (First Part of the New Testament) 

 

1561 Trubar becomes headmaster of the Urach Bible Institute, intended for publishing 

Slovene and Croatian Protestant books (founded by the former governor general of 

Styria, Ivan Ungnad); Trubar is preoccupied writing book introductions and 

dedications and translating;  moreover, he responds to the invitation of the provincial 

states of Carniolia to return as a superintendent of the reformed church in his 

homeland; publication of the book Artikuli oli dejli te prave stare vere kerščanske 

(Articles or fragments of the true old Christian faith; Augsburg faith with elements of 

Württemberg and Saxon faiths) 
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1562 Protestant superintendent in Ljubljana; organisational work, solving ideological and 

personal tensions in the Protestant community, proclamation tour in the Goriško 

region 

 

1564 Resentment of the Inner Austrian Archduke Karl caused by the publication of Trubar's 

book Cerkovna ordninga (Church Canon), for its determination of the Protestant 

church administration organisation and rituals interferes with the ruler's competence 

fouded on the Peace of Augsberg principles 

 

1565 Trubar expelled to Germany, accompanied by Jurij Dalmatin; death of wife Barbara 

 

1567 On the initiative of Protestant theologian Andreae, Trubar (secretly) visits Carniola for 

the last time to obtain reliable information on Islam from captured Turks; he publishes 

three books: Ta celi katehismus (The whole Catechism), Svetiga Pavla Listuve (Letters 

of St Paul) and a hymnbook 

 

1575 Publication of Katehismus z dvejma izlagama (Catechism, with two interpretations) 

 

1581 After the death of his second wife Anastasia, Trubar marries Agnes; he organises the 

accession of Carniolian, Carinthian and Stryrian Protestants to the Formula concordiae 

(attempt to overcome disparities between the dogmatic movements in Protestantism) 

 

1582 Publication of Ta celi novi Testament (The Whole New Testament) 

 

1584 Trubar lives long enough to see the publication of Dalmatin's translation of the entire 

Bible and Bohorič's Slovene grammar book Arcticae horulae 

 

1586 Trubar dies on 29 June; he was buried in Derendingen with great honours 

 

1595 Trubar's son Felicijan publishes Trubar's last book - translation of Luther's Hišne 

postile (House Postils) 

 

(Bron: 2008, Trubarjevo leto: Primož Trubar (1508 - 1586), Ljubljana.) 
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Appendix II 

 

Onafhankelijke publicaties van Trubars werken (met de locatie van de originelen) 
 

1 Catechismus, 1550 

Dunaj    

2 Abecedarium, 1550 

Dunaj   

3 Catechismvs, 1555  

Ljubljana, Dunaj   

4 Abecedarivm, 1555 

 Dunaj 

5 Ta evangeli svetiga Matevsha, 1555 

 Dunaj, Schaffhausen, Zürich 

6 Ena molitov tih kerzhenikov, 1555  

Dunaj, Wolfenbüttel, Benetke 

7 Ta pervi deil tiga Noviga testamenta, 1557/58 (Ta slovenski kolendar, Tiga noviga 

testamenta ena dolga predgovor)  

Basel, Berlin, Nazarje, Gradec, Ljubljana, London, München, Neuchâtel, Ptuj, Schaffhausen, Dunaj 

8 Ta drvgi deil tiga Noviga testamenta, 1560:  

Celje, Ljubljana, London, München, Ptuj, Regensburg, Dunaj 

9 Register, 1561 

 Ljubljana 

10 Svetiga Pavla ta dva listy htim Corintariem, 1561  

Celje, Ljubljana, London, Ptuj, Dunaj 

11 Articvli, 1562  

Basel, Ljubljana, München, Olomouc, Tübingen, Ulm, Dunaj, Wolfenbüttel 

12 Cerkovna ordninga, 1564 

 Rim (Vatikan) 

13 Ta celi psalter Dauidou, 1566  

Basel, Bratislava, Greifswald, Ljubljana, Olomouc, Stuttgart, Wolfenbüttel, Zürich 

14 Abecedarivm  

Leipzig, Schaffhausen 

15 Ta celi catehismvs, 1567  

Berlin, Schaffhausen, Stockholm 

16 Ena duhovska peissen svbper Turke, 1567  

Schaffhausen 
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17 Eni psalmi, ta celi catehismus, 1567 

Kempten 

18 Svetiga Pavla lystvvi, 1567 

Göttingen, Ljubljana, London, Regensburg, Dunaj 

19 Ta celi catehismvs, eni psalmi, 1574  

Kempten, Tübingen 

20 Try Duhouske peisni, 1575  

Dunaj, Tübingen 

21 Catehismvs sdveima islagama, 1575 

Berlin, Gradec, Kempten, Ljubljana, London, Dunaj, Winterthur, Zagreb 

22 Noviga testamenta pvsledni deil, 1577  

Kempten, London,München, Praga, Stuttgart, Ljubljana 

23 Ta pervi psalm shnega triiemi islagami, 1579  

Tübingen 

24 Formula concordiae, 1581 

 ni ohranjeno 

25 Ta celi Novi testament, 1581/82 (Ta drugi deil noviga testamenta):  

Berlin, Bratislava, Gotha, Göttingen, Gradec, Kempten, Ljubljana, London, Praga, Schaffhausen, 

Stuttgart, Zürich 

26 Hishna postilla, 1595  

Budimpešta, Ljubljana, Rim, Rothenburg, Tübingen, Wolfenbüttel, Zagreb 

 
    

(Bron: 2008, Trubarjevo leto: Primož Trubar (1508 - 1586), Ljubljana.) 
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Appendix III 

Vertegenwoordigers van het Humanisme en de Reformatie 

 

Erasmus van Rotterdam 

 

De man die de meest schitterende vertegenwoordiger van het humanisme zou worden, was 

Erasmus van Rotterdam (1469 - 1536).  Erasmus werd de verkondiger van de Philosophia 

christiana, een enigszins rationalistisch opgevat, moralistisch gekleurd Christendom, in 

nauwe aansluiting met de geboden van Christus (Bakhuizen Van Den Brink & Dankbaar, 

1967).  De waarheid was voor Erasmus het hoogste ideaal en als hij  bij het lezen van het 

Evangelie ontdekt, dat zich in de Vulgati - de enige Latijnse vertaling van de H. Schrift die de 

Katholieke kerk goedkeurde en erkende - talrijke fouten bevinden, beslist hij het Evangelie 

opnieuw te vertalen in het Latijn.  Zijn vertaling is bekend gebleven als Parafrazen, die een 

eerste machtige klap aan de Roomse kerk en haar dogma's hebben veroorzaakt en aldus de 

poorten geopend hebben voor de reformatorische beweging.  Zijn beroemdste werk was Laus 

stultitiae (1509) (Lof der zotheid),  waarin hij allerlei misstanden hekelt en op uiterst 

satirische wijze de draak steekt met de paus en de Roomse Kerk  (De Bruin, 2002).  Stefan 

Zweig  (1935) verwoordde het belang van dit werk als volgt:  

 

"Die blijkbaar kluchtige Lof der Zotheid was omwille van het carnavalesk masker één van de 

gevaarlijkste boeken van zijn tijd, en datgene wat voor ons vandaag een geestige, gevatte klucht lijkt, 

was in waarheid een explosief werk, dat eenvoudig de weg heeft geplaveid voor de Duitse reformatie." 

(uit Stefan Zweig: Triuph und Tragik des Erasmus, 1935, geciteerd in De Bruin, 2002). 

 

Met Luther deelde Erasmus de liefde voor en de verering van de Bijbel, alsook een 

uitgesproken afkeer van het kerkelijk verderf.  Hij was echter van hem gescheiden door een 

andere opvatting van zonde en genade, door een meer optimistische en evolutionistische kijk 

op de mens en door een moralistische religiositeit  (Bakhuizen Van Den Brink & Dankbaar, 

1967). In de jaren twintig van de zestiende eeuw kregen Erasmus en Luther een 

veelbetekenend meningsverschil over de vrijheid van de wil.  Erasmus schreef in 1524 tegen 

Luther zijn De libero arbitrio.  Het handhaven van de vrije wil achtte hij onontbeerlijk 

omwille van de moraliteit.  Luther antwoordde in 1525 met zijn felle De servo arbitrio, 

waarin hij opkwam voor de onvoorwaardelijke ondergeschiktheid van het individu aan God. 

Volgens Luther kan de mens niet ten goede kiezen tenzij het hem door genade gegeven wordt. 

Het resultaat van deze twist was, dat vele aanhangers van de reformatie Luther hebben 
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verlaten.  Erasmus' denkbeelden over staatkunde en vrede, opvoeding, onderwijs, wetenschap 

en maatschappij hebben voor eeuwen een programma gevormd van verlicht, praktisch 

Christendom.  Desondanks geldt voor het humanisme, dat het ondanks zijn grote invloed 

gelimiteerd gebleven is, een intellectuele beweging die enigszins de overgang van de 

Middeleeuwen naar de Renaissance gemarkeerd heeft, de periode waarmee de gehele 

universele wereldvisie verandert onder het motto: 'Ad fontes! (Terug naar de bron). 

 

Maarten Luther  

 

De dodelijke crisis waarin de Kerk verkeerde, kwam aan het licht toen de reformatoren hun 

aanval begonnen.  Het signaal daarvoor gaven de bekende vijfennegentig stellingen van de 

monnik Martin Luther (1483 - 1546) van 1517. Plotseling werd hij - naar eigen zeggen - 

gegrepen door de hem voortaan geheel beheersende gedachte, dat de iustitia Dei niet opgevat 

moet worden als de gerechtigheid krachtens dewelke God straft en beloont, maar als de 

absolutio, de gerechtigheid die God aan de zondaar bij het laatste oordeel schenkt.  De mens 

is door de erfzonde volledig bedorven. Daarom is in het proces van de rechtvaardiging al het 

eigen doen nutteloos.  Sola fide (alleen het geloof) rechtvaardigt de mens voor God.  Het 

enige wat de mens kan doen is zich volledig overgeven aan het woord Gods, vertrouwen op 

de verdiensten van Christus aan het kruis en het vonnis over de zonde aanvaarden.  Deze 

opvatting over de gerechtigheid moest aangevuld worden door de ontkenning van de 

wilsvrijheid.  Want de mens die zou kunnen beslissen voor het goede, zou zijn eigen heiland 

zijn en Christus niet nodig hebben.  Hierin ligt immers juist het wezen van de zonde, namelijk 

dat de mens probeert iets menselijks binnen te smokkelen in het heilsproces.  Luther herleidt 

dan ook de theologie tot de letterlijk te verklaren Bijbel en de Kerkvaders.  "Dit was de 

radicale oorlogsverklaring aan heel de Middeleeuwse theologie." (Tüchle, 1968).   Luthers 

kritiek op de verkoop van aflaten was niet alleen gericht tegen de morele verwerpelijkheid 

ervan, maar ook tegen de macht die de aflaat verleent, immers enkel God zelf kan de mens 

ontslaan van schuld. Het Duitse volk ontwaakte door Luthers optreden uit zijn latente 

spanning.  "Het kruitvat was allang gevuld.  Het woord van Luther werd de vonk die alles in 

brand stak." (Tüchle,1968).  De boekdrukkunst leverde de mogelijkheid via vlugschriften en 

pamfletten een haatdragende polemiek te voeren tegen de paus en zijn Kerk.  In 1522 

verscheen te Württemberg Luthers vertaling van het Nieuwe Testament in het Duits 

(Tüchle,1968).  Bij deze vertaling heeft Luther een methodologisch beginsel in werking 

gesteld.  Vertalingen moeten namelijk bouwen op de geest en niet - uitsluitend - op de letter. 

Waar theologische twijfel zou kunnen opduiken, moet de geest het veld ruimen voor de letter. 

De inhoud van het woord mag geen schade ondervinden omwille van de mooie taal. De 

lutherbijbel was niet de eerste Duitse vertaling van de Heilige Schrift, echter taalkundig de 

beste   (Krajnc - Vrečko, 2007). 
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Ulrich Zwingli 

 

Intussen was in het zuiden van het Duitse taalgebied een andere leider van de reformatie 

opgestaan, Huldrych Zwingli (1484 - 1531). Zijn hervormingsgedachte was veel meer een 

humanistische en vooral een politieke aangelegenheid dan die van Luther.  Zwingli steunde 

eveneens op de Bijbel, doch hij heeft deze in tegenstelling tot Luther meer symbolisch 

geïnterpreteerd. Terwijl Luther in de Schrift de verlossing meende te vinden, zocht Zwingli de 

waarheid in haar zuiverste vorm (Tüchle, 1968).  Zwingli's theologie kenmerkt zich door een 

vérgaand zedelijk verantwoordelijkheidsbesef.  Deze accentuering brengt een moraliserende 

inslag in zijn systeem (Bakhuizen Van Den Brink & Dankbaar, 1967).  Voor hem staat niet de 

genade en de kruisdood van Christus in het middelpunt, maar de wet als de eeuwige wil van 

God (Tüchle, 1968).  "Had Luther in de liturgie alleen toegestaan wat de Schrift niet verbood, 

Zwingli achtte in de liturgie alleen toegestaan wat de Schrift uitdrukkelijk gebood."  

(Pogačnik,  1963).  Wat blijft er bij zulke criteria nog over van de sacramenten? Alleen doop 

en avondmaal, en die worden symbolen zonder enige uitwerking. In de kwestie van de 

tegenwoordigheid van Christus bij het avondmaal stonden de standpunten van Luther en 

Zwingli diametraal tegenover elkaar.  Luther geloofde in de lichamelijke tegenwoordigheid 

van Christus terwijl Zwingli de geestelijke tegenwoordigheid verdedigde (Tüchle, 1968).  

Voor zijn opvattingen wenste hij zelfs de wapenen op te nemen. Zwingli sneuvelde op 11 

oktober 1531 samen met enige tientallen predikers en honderden Zürichers  (Bakhuizen Van 

Den Brink & Dankbaar,1967). 

 

Johannes Calvijn 

 

Jean Cauvin (1509 - 1564) werd onder invloed van Erasmus' en Luthers werken een vurig 

pleiter van de reformatie.  Omwille van de vervolgingen na de Affaire des placards trok 

Calvijn vanuit Parijs over Straatsburg naar Bazel en vandaar naar Genève, dat de wieg van het 

Calvinisme zou worden.  In zijn Christianae Religiosis Institutio (1536) (Onderrricht in de 

Christelijke leer) legt hij alle nadruk op Gods almacht (Bakhuizen Van Den Brink & 

Dankbaar, 1967).  Ons leven en sterven, ons lijden en onze vertwijfeling in dit leven en in het 

hiernamaals liggen alleen maar in de hand van die ene almachtige, onveranderlijke wil van 

God.  God alleen handelt.  De mens kan zichzelf niet verdoemen door vrij het kwade te 

kiezen.  Hij kiest helemaal niet, hij is verlost of verdoemd. Wie uitgezonderd is van de 

verdoeming, heeft zijn geluk niet te danken aan zijn eigen daden, niet aan zijn geloof, maar 

alleen aan de genade van de Verlosser  (Tüchle,1968).  Niettemin blijft de mens volledig 
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verantwoordelijk voor zijn daden (Bakhuizen Van Den Brink & Dankbaar, 1967).  Calvijn 

voerde een strenge kerk- en levensorde in.  Er kwam een predikantencollege - een soort 

inquisitierechtbank - dat nauwlettend moest toezien op het godsdienstig leven van de 

individuele burgers en fouten moest bestraffen.  Theologische tegenstanders werden zonder 

genade vernietigd.  Over elke stadswijk waakte een aparte opziener, die ook aangiften van 

familieleden en buren in ontvangst nam.  De feestdagen verdwenen, het gezelligheidsleven 

werd somber en ernstig  (Tüchle, 1968).  De wervingskracht van het Calvinisme was 

verbazingwekkend groot.  "Naar alle zijden werden de zaden van het Calvinisme 

uitgestrooid." (Bakhuizen Van Den Brink & Dankbaar, 1967). 
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Appendix IV 

 

Dwepers en Anabaptisten 

 

Luther heeft alle uiteenlopende richtingen onder de naam Dwepers samengevat.  Maar het 

blijkt om vele stromingen te gaan, die onafhankelijk van elkaar ontstonden, doch in het 

verloop wel af en toe elkaar beïnvloedden.  De oorsprong van de Doperse beweging is duister, 

omdat ze niet samenging met politieke ontwikkelingen.  Men heeft er de erfenis van de 

Middeleeuwse spiritualistische bewegingen bij het gewone volk in willen zien.  Zij trokken 

zich terug in kleine gemeenschappen, die niet onder dwang van de overheid, maar door 

vrijwillige deelname bereid waren tot navolging van Christus (Tüchle, 1968).  Ze legden de 

nadruk op het inwendige Woord en hadden een afkeer van uiterlijkheden in de eredienst.  De 

doop vatten zij op als bezegeling van de belijdenis en toetreding tot een gemeente van 

'wedergeborenen'.  Onder de Dopers of Anabaptisten kan men twee stromingen 

onderscheiden: een geestelijke en vreedzame, en een agressieve en revolutionaire.  Overal 

werden ze fel vervolgd.  De beweging is, zelfs in zijn revolutionaire vorm, geen proletarische 

of economische beweging geweest, enkel een religieuze.  Toch behoorden de meeste 

aanhangers tot de eenvoudige volksklasse, verlokt door apokalyptische voorspellingen 

(Bakhuizen Van Den Brink & Dankbaar, 1967).   
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Appendix V 

 

Sermoen tegen de bouw van kerken 

   

"Pred oseminudvaseti lejti, tedaj kedar sem v Loki per Radočaju farmošter bil, je bila gori nad 

Komplom v vinogradih ena baba; ta se je svetila inu pravila, de s. Sebastijan inu s. Roh vsako 

nuč k ni prideta, ţ no govorita inu velita, de se nima na tim hribu nad Kompolom inu 

Šemačino ena cerkov sturi inu sezida; aku tiga ne dejo, taku hočta čez ţivino tak pomor inu 

ţlize poslati, de malu ludi inu ţivine ţive ostane; onadva tudi hočta vse vinograde inu pole s 

točo pobiti.  Takim babskim hudičevim marinem so ti preprosti ludje verovali, inu zdajci od 

lesa inu iz desak sture eno kapelico inu začno ubdu mašovati, ţivino inu drugu blagu ofrovati 

inu perpravlati kamine h timu zidanu.  Ampak jest sem takimu zidanu inu ofrovanu močnu 

super pridigal inu govuril; za tiga volo so mene hoteli ti farmani na Šemačini biti, de sem od 

nih moral pobegniti.  Natu pošlem mujga vikarja, gospud Jerneja Rugelna, h ti babi inu 

pustim vprašati, v kateri uri inu v kakovi štalti ta dva svetnika k ni hodita; natu je ona djala, 

ob pulnoči vselej dva lipa črna moţa k ni prideta.  H timu je gospud Jernej rekel: "Nekar ne 

pravi, de sta črna, temuč de sta bela, zakaj ti zludji so črni, svetniki so beli".  Ona odguvori: 

"Ja gospud, jest hočo reči, de sta bela.". Glih taku ena druga baba je hotela imejti, de se bila ta 

tretja cerkov gori na Bruniki per tih Trijeh kralih zidala.  Blizu mujga rojeniga domu per 

Rastčici je ena cerkov Divice Marija, kir se pravi na Silevici.  Undu se je tudi vsem ludem 

vejdeča kurba, tej so djali Šavleča Katerina, inu ena vduva Margeta Hudakončevka inu en muj 

stric Gregor Trubar malinar - le-te so se tudi veden svetili inu pravili, koku se nim Divica 

Marija perkazuje inu hoče imejti, de se na Silevici ni en nunski klošter sezida.  S tejm 

pravlenem so tudi h ti cerkvi dosti gvanta inu ţivine perpravili.  Od tiga so farji inu cehmojstri 

dobru lebali inu per tim hud konec vzeli: farmošter te iste cerkvi je od sujga svaka ubijen, 

cehmoštre so Turki ujeli, mujga strica Gregorja je enu drivu ubilu, Hudakončevka je v Ah 

hodejoč - nišče ne vej, kej oli koku - umrla.  [...].  H timu farji, škofi inu nakateri gospudje 

melče, zavolo kir od tacih malikovih ofrov imajo dosti mesa h kuhanu.  Oli zludi nje, kir h 

taki pregrehi inu golufiji melče, super ne pridigujo inu ne branijo, bode tudi kuhal v tim peklu 

vekoma, aku prave pokure inu per pravim času ne dejo". 

 

(Uit: Hishna postilla, 1595, Rupel: Slovenski protestantski pisci, 1952, Ljubljana, geciteerd in Glavan, 2008) 

 

 

"Achtentwintig jaar geleden, in de tijd dat ik priester was in Loka nabij Radeča, leefde 

heuvelopwaarts in Kompolje, tussen de wijngaarden, een vrouw die was verlicht en zei dat de 

H. Sebastian en de H. Paulus elke nacht tot haar kwamen spreken.  Ze vroegen dat men voor 

hen op de heuvel tussen K. en Š. een kerk zou bouwen.  Als men dat niet deed, zouden ze de 
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dood zenden over de mensen en de dieren, en slechts enkele mensen en dieren zouden 

overleven. Ze kondigden ook aan dat ze hagelstormen zouden zenden die de oogsten van de 

wijngaarden en de velden zouden vernietigen.  En de mensen geloofden de woorden van die 

vrouw.  En ze begonnen van houten planken een kapel te bouwen en begonnen daar de mis te 

vieren en ze begonnen ook de dieren en andere bezittingen te laten zegenen.  Maar daartegen 

heb ik heel streng gesproken en gepredikt, zodat zelfs de boeren van Š. me wilden slaan en ik 

moest vluchten.  Daarna zond ik mijn vicar Jernej R. naar deze vrouw, om haar te vragen op 

welk uur de heilige mannen kwamen en hoe ze gekleed waren.  En ze zei, dat  om 

middernacht altijd twee mooie, zwarte mannen naar haar kwamen.  En Jernej antwoordde 

haar:  "Zeg niet dat ze zwart zijn, maar wit, want de duivel is zwart en de heiligen zijn wit".  

En ze antwoordde: "Ja, mijn heer, ik zal zeggen dat ze wit zijn".  Hetzelfde gebeurde met een 

andere vrouw die wou dat een derde kerk werd gebouwd in B., vlakbij de kerk van de drie 

koningen.  Dichtbij mijn huis in R. staat een kerk van de H. Maagd, die we de kerk van S. 

noemden.  Daar woonde een vrouw, Katerina Š., waarvan iedereen wist dat ze een hoer was. 

En ook een weduwe, Margeta H., en een oom van mij, Gregor T., die molenaar was.  Alledrie 

drongen ze zich op en zeiden dat de Maagd Maria zichzelf aan hen getoond had en dat ze wou 

dat op S. een klooster zou gebouwd worden.  Door dit gepraat brachten de mensen een 

heleboel goederen en dieren naar de kerk.  Daardoor konden ze de parochianen en 

ambachtslieden met succes bedriegen, maar de bedriegers stierven ook op tragische wijze: de 

priester van deze kerk werd gedood door zijn schoonbroer, ambachtslieden werden gegrepen 

door de Turken, mijn oom Gregor werd geveld door een boom en Margeta H. ging naar Aken 

en niemand weet hoe ze aan haar einde kwam.  [...]. Over dat alles zwijgen de priesters, de 

bisschoppen en andere mannen, omdat ze vele goederen kregen van de mensen. De mensen 

die niet spreken over dat soort van bedrog of er niet tegen prediken, zullen ook gekookt 

worden in de hel, als ze op het gepaste moment geen boete doen". 

 

 (Vertaald door Christine Dhondt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


