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1. Inleiding 

 

1.1 Probleemstelling 

 

Na de val van Oostenrijk – Hongarije ontstond er een nieuwe staat in Zuid-Europa. In oktober 

1918 verenigden enkele Zuid-Slavische volken zich in de (tijdelijke) Staat van Slovenen, 

Kroaten en Serviërs. In december dat jaar werd dan met het Koninkrijk Servië een 

gezamenlijke staat gesticht: het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen. Vanaf 1929 

heette deze staat officieel het Koninkrijk Joegoslavië. De vorming van deze nieuwe staat had 

vanzelfsprekend gevolgen voor de bevolking.  

Helmut Rumpler en Arnold Suppan (1988) vatten kort samen hoe de Duitse minderheid 

zich vormde in Slovenië. Vanaf de 9
e
 eeuw vestigden immers Beierse en Frankische boeren, 

edellieden, monniken, ambachtsmannen en kooplieden zich in de dalen van de Drau, Mur en 

Sava. In de 19
e
 eeuw was hun status tot die van grootgrondbezitters met hun burchten, of 

industriëlen, koopmannen, advocaten, artsen en apothekers, ambtenaren en professoren 

geëvolueerd. Ook bezaten zij huizen en grond in de steden Ljubljana, Maribor, Celje, Ptuj, 

Slovenji Gradec, Breţice, Kočevje en andere kleinere steden. Zij vormden de 

maatschappelijke boven- en middenlaag in gebieden die vooral door Slovenen bevolkt 

werden. Anderzijds bevonden er zich ook nog voormalige boerenkolonisten en mijnwerkers 

in het taaleiland Kočevje, de gemeente Bela Peč en langs de taalgrens in Karinthië en 

Štajerska. Op deze plaatsen leefden zij in gelijke omstandigheden als hun Sloveense buren 

(Rumpler-Suppan 1988: 20-21).  

Hans-Ulrich Wehler (1980) legt uit dat de Duitssprekenden hun aanwezigheid in Slovenië 

te danken hebben aan staatsmaatregelen. Duitse grondbezitters ontboden immers Duitse 

boeren op hun deels dunbevolkte bezittingen. Ook probeerden de aartsbisschoppen van 

Salzburg, Slovenië behoorde tot hun missiegebied, de kerstening te verstevigen door 

toenemende nederzettingen van christelijke boeren (Wehler 1980: 13).  

Mitja Ferenc en Boţo Repe (2004) maken in hun artikel over de Duitse minderheid in 

Slovenië een onderscheid tussen drie verschillende groepen Duitsers. Zo zijn er die Duitsers 

van wereldlijke en geestelijke macht die door de overheid naar Slovenië gezonden werden. 

Later werden ze dan vergezeld door leden van de Duitse burgerij, vertegenwoordigers van 

grote ondernemers en intellectuelen. Zij verbleven vooral in de steden. De Duitsers, die in de 

Middeleeuwen tijdens de zogenaamde Rovte-kolonisatie
1
 naar Slovenië emigreerden, vormen 

de tweede groep. Zij leefden op het platteland. Ze onderscheiden ook nog een derde groep 

Duitsers die die door het Verdrag van Saint-Germain in 1919 aan de andere kant van de 

taalgrens vielen (zie Ferenc & Repe 2004: 148-149). 

                                                 
1
 Rovte bevindt zich ten Westen van Ljubljana en is tegelijkertijd de benaming van een typisch Sloveens dialect. 

(zie Vertot 2009) 
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Na de val van de Dubbelmonarchie en de stichting van de nieuwe Zuid-Slavische staat 

behoorde deze Duitstalige boven- en middenlaag tot de minderheid. De Slovenen (en bij 

uitbreiding de Serviërs en Kroaten) hadden nu de macht. De rollen keerden zich dus om. Deze 

omwenteling zal en kan niet zonder gevolg gebleven zijn voor de Duitstalige minderheid. In 

deze masterscriptie zal ik bijgevolg hun situatie in Slovenië tijdens het interbellum proberen 

te analyseren en hun economische, culturele, politieke en sociale ontwikkelingen beschrijven. 

Ik zal ook proberen na te gaan in welke mate de rechten van deze minderheid gerespecteerd 

werden.  

Concreet zal ik een antwoord proberen te formuleren op volgende vragen: Op welke wijze 

probeerden de Duitsers hun situatie politiek en economisch te verbeteren? Hoe evolueerden 

hun standpunten tijdens de opkomst van het nazisme? Wat was hun culturele en 

maatschappelijke situatie?  

 

1.2 Status questionis 

 

Over de Duitsers in Slovenië zijn er al verschillende wetenschappelijke publicaties 

verschenen. Verschillende historici, zowel Sloveense als Duitse en Oostenrijkse, hebben zich 

met dit onderwerp bezig gehouden. Een drietal historische werken vormen de basis van mijn 

masterscriptie. 

Onder leiding van Dušan Nećak (2002) werd tussen 1996 en 1998 het onderzoeksproject 

Nemci na Slovenskem, 1941 – 1955
2
 gevoerd. De resultaten daarvan werden gebundeld en 

uitgegeven in 2002 in Ljubljana. Hoewel in de titel de nadruk op het tijdsperk vanaf de 

Tweede Wereldoorlog ligt, wordt er ook ingegaan op de situatie van de Duitse minderheid 

tijdens het interbellum. Janez Cvirn (2002) verdiepte zich in de periode van 1848 tot 1941 als 

bijdrage aan dit project. Hij beschrijft onder meer de demografische ontwikkeling, de 

juridische situatie, het onderwijs, de maatschappelijke en economische situatie en de politieke 

participatie van de Duitsers in Slovenië. Hij besteedt ook aandacht aan de “reciprociteit” 

tussen de Duitse minderheid in Slovenië en de Sloveense minderheid in het Oostenrijkse 

Karinthië. 

Een ander belangrijk verzamelwerk is gebaseerd op een aantal referaten van Duitse, 

Oostenrijkse en Sloveense geschiedkundigen te Ljubljana in 1984. Deze referaten 

behandelden de Duitsers in Slovenië tussen 1848 en 1941. De heren Helmut Rumpler en 

Arnold Suppan (1988) redigeerden de referaten en publiceerden het verzamelwerk in 1988 

onder de titel Geschichte der Deutschen im Bereich des heutigen Slowenien, Zgodovina 

Nemcev na območju današnje Slovenije 1848-1941. De medewerkers aan dit project werkten 

rond twee afgebakende perioden: 1) in de Habsburgse monarchie en 2) in het Koninkrijk 

Joegoslavië. De problematiek betreffende nationaliteitenstatistiek wordt er ook grondig in 

                                                 
2
 “Nemci na Slovenskem” wordt vertaald als “Duitsers in Slovenië”. 
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behandeld. Uit dit werk haalde ik vooral de verschillende cijfers om de Duitse minderheid in 

kaart te brengen. 

De hierboven aangehaalde Hans-Ulrich Wehler (1980) schreef het werk 

Nationalitätenpolitik in Jugoslawien, die deutsche Minderheit 1918-1978, gepubliceerd in 

1980. Hij legt vooral de nadruk op de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende 

ontwikkelingen. Niettemin analyseerde Wehler ook de verschillende vestigingsgebieden van 

de Duitse minderheid, hun sociaaleconomische structuur, het schoolwezen, hun politieke 

organisatie en de cultuurpolitiek van Joegoslavië tijdens het interbellum. 

Naast deze drie grote werken kan men ook nog verscheidene krantenartikels en historische 

tijdschriften raadplegen, alsook rapporten van functionarissen die Slovenië bezochten vormen 

een interessante bron. Men kan dus stellen dat het onderzoek naar de Duitse minderheid in 

Slovenië tijdens het interbellum al behoorlijk ver gevorderd is. 

 

1.3 Methodologie 

 

Statistieken nemen een belangrijke plaats in bij het analyseren van de situatie van een 

minderheid. Deze statistieken tonen in de eerste plaats de hoedanigheid van hun aanwezigheid 

in het desbetreffende gebied aan, maar kunnen ook een diepere rol van betekenis spelen. Zo 

kan bij volkstellingen de vraag naar de moedertaal of de omgangstaal ingrijpende gevolgen 

hebben. In een eerste fase van mijn scriptie heb ik dan ook de verschillende statistieken en de 

manier waarop ze geproduceerd en geïnterpreteerd werden, opgezocht. 

De hierboven aangehaalde primaire werken vormden een uitstekende bron over de 

verschillende problemen waar de Duitse minderheid mee te kampen had. Zo wijzen beide 

partijen op het feit dat er voor de Duitssprekenden moeilijk onderwijs in de moedertaal kon 

verkregen worden. Werken van zowel Duitse als Sloveense historici moeten een zo neutraal 

mogelijk inzicht in deze problematiek geven. Ook de economische, maatschappelijke en 

politieke situatie van de Duitsers worden duidelijk gemaakt in de verschillende publicaties. 

Literatuurstudie neemt bijgevolg het leeuwendeel van het onderzoek in.  

Een werk schrijven over minderheden vereist enige voorzichtigheid. Men moet altijd 

rekening houden met de visies van beide kampen. Zo moet men ook steeds de context en 

intentie van de auteur in het achterhoofd houden, wanneer men bronnen over dergelijke 

onderwerpen consulteert. Zo waarschuwen Ferenc & Repe (2004) al voor een mogelijk 

afzwakken van de “nazificatie” van de Duitse minderheid: 

“pri nekaterih piscih je opazna teţnja po zmanjševanju pomena nacifikacije manjšine med 

obema vojnamam, po postavljanju njene povojne usode zunaj konteksta zgodovinskega 

dogajanja (kot posledice ravnanja med drugo svetovno vojno in brez upoštevanja tedanje 
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politike velikih sil v odnosu do nemških manjšin) in po enačenju komunizma in nacizma.”
3
 

(Ferenc & Repe 2004: 147) 

De onderdrukker zal vaak proberen de situatie van de onderdrukte beter voor te stellen dan 

het naar alle waarschijnlijkheid was en omgekeerd. Om de situatie van de Duitse minderheid 

in Slovenië tussen de twee wereldoorlogen te beschrijven is het dus zaak beide partijen in het 

onderzoek te betrekken. 

De gebruikte terminologie is natuurlijk ook van belang. Wanneer men het in deze context 

over Slovenië heeft, dan doelt men natuurlijk niet op de huidige Republiek, maar op de 

deelstaat van het Joegoslavische Koninkrijk. Het duurde tot 1929 vooraleer het Koninkrijk der 

Serviërs, Kroaten en Slovenen officieel het Joegoslavisch Koninkrijk heette, maar deze staat 

was nog steeds dezelfde als het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen.  

Een andere belangrijke opmerking betreffende de gebruikte terminologie heeft betrekking 

op de term “Duitser”. Wanneer men deze term in dit werk aantreft, dan wordt hiermee “zij die 

Duits als moedertaal spreken” bedoeld, de Oostenrijkers vallen daar dus ook onder. 

Om de literatuur over dit onderwerp goed te kunnen begrijpen, is het van belang de 

benamingen van de verschillende steden, streken, rivieren en andere geografische elementen 

in beide talen voor ogen te houden. In deze scriptie zullen de benamingen van deze elementen 

in de taal van het land waarin ze zich bevinden, gebruikt worden. In het appendix kan men 

een lijstje terugvinden waarin de verschillende benamingen in het Duits en het Sloveens 

opgesomd worden. 

 

1.4 Opbouw 

 

De analyse van de situatie waarin de Duitse minderheid zich in Slovenië tijdens het 

interbellum bevond, zal thematisch onderverdeeld worden.  

De nationaliteitenstatistiek vormt het begin van het onderzoek. In dat hoofdstuk ga ik 

dieper in op de resultaten van de verschillende volkstellingen en mogelijke problemen die 

daarmee verbonden zijn. Aan de hand van de resultaten kan men zich dan een duidelijke 

voorstelling maken van de geografische verspreiding van de Duitse minderheid in Slovenië. 

De demografische ontwikkelingen, door de cijfers duidelijk gemaakt, zullen belicht en waar 

mogelijk verklaard worden. 

De politieke situatie van de Duitsers wordt daarna behandeld. Ik ga na of de Duitsers al 

dan niet vertegenwoordigd werden in de Joegoslavische regering en welke invloed het 

                                                 
3
 Bij enkele schrijvers is er een duidelijke tendens om de betekenis van de “nazificatie” van de minderheid tussen 

de twee oorlogen af te zwakken, ze plaatsen hun naoorlogs lot buiten de context van de geschiedkundige 

gebeurtenissen (als gevolg van de handelswijzen tijdens de Tweede Wereldoorlog en zonder inachtneming van 

de toenmalige politiek van de grootmachten in verhouding tot de Duitse minderheid) en vereenzelvigen het 

communisme met het nazisme.  



 

5 

 

Nazisme had op de minderheid. Ook het reeds aangehaalde concept “reciprociteit” zal 

verduidelijkt worden.  

De economische situatie van de eens rijke Duitse bevolking in Slovenië zal na de politieke 

omstandigheden geanalyseerd worden. De Duitsers maakten in de steden immers lange tijd 

deel uit van de boven – en middenlaag. Hoe vergaat het hen na het oprichten van de Zuid-

Slavische staat? 

Het culturele leven van de Duitse minderheid wordt na de economische situatie belicht. 

Bestond er een culturele overkoepelende organisatie voor de Duitse minderheid? Ik zal ook 

even stilstaan bij de kranten die voor en door de Duitse minderheid gepubliceerd werden.  

Heel belangrijk voor het minderhedenonderzoek is het onderwijs. In een apart hoofdstuk 

zal er aandacht besteed worden aan de onderwijsfaciliteiten voor de Duitse minderheid in 

Slovenië. Er bestonden een aantal moeilijkheden betreffende deze faciliteiten, welke 

uiteengezet zullen worden in dat hoofdstuk. 

Tot slot komt Kočevje aan bod. Dit taaleiland in het Zuiden van Slovenië kende immers 

een sterke Duitse bevolking. Duitsers koloniseerden dit gebied al in de eerste helft van de 14
e
 

eeuw en maakten daar de meerderheid uit tot de Eerste Wereldoorlog. Ik zal proberen in het 

kort hun situatie te schetsen. 
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2. Numerieke aanwezigheid van de Duitsers in Slovenië 

 

2.1 Inleiding 

 

Een eerste vraag die zich opwerpt bij een onderzoek naar minderheden heeft betrekking op 

hun fysieke aanwezigheid in een bepaald land. Die aanwezigheid kan men aantonen aan de 

hand van statistieken. Er zijn echter wel enkele gevaren verbonden aan het gebruik van 

cijfermateriaal. Men moet steeds voor ogen houden op welke wijze men dat materiaal 

verkreeg, hoe de vraagstelling luidde en wat het oorspronkelijke doel ervan was. Een kritische 

houding ten opzichte van het materiaal is dus een vereiste. In dit hoofdstuk zal er dan ook 

ingegaan worden op de manier waarop de statistieken over de Duitse minderheid in Slovenië 

vergaard werden en wat ze aantonen.  

 

2.2 Statistiek 

 

2.2.1 Volkstellingen 

 

Toen het huidige Slovenië nog door Oostenrijk-Hongarije bestuurd werd, hield de toenmalige 

overheid volkstellingen. Vooraleer we de resultaten van naderbij bekijken, moeten we toch bij 

twee zaken even stilstaan. De manier waarop men de volkstelling houdt, is immers van groot 

belang voor een juiste, genuanceerde interpretatie.  

De vraagstelling bij deze tellingen is niet zonder gevolg. Emil Brix (1988) legt het zo uit in 

zijn artikel over de problemen met nationaliteitenstatistiek:  

“Erst im März 1880 beschloss die Regierung Taaffe, in allen cisleithanischen Kronländern eine 

de-facto-Nationalitätenzählung einzuführen. Die verordnete Frage nach „der im gewöhnlichen 

Umgang verwendeten Sprache“ stellt auf den von sozio-ökonomischen Faktoren bestimmten 

Sprachgebrauch ab und mußte nicht den persönlichen nationalen Solidaritäten entsprechen.” 

(Brix 1988: 50; nadruk in origineel) 

Hij merkt hier duidelijk op dat men bij de volkstellingen in de Dubbelmonarchie naar de 

omgangstaal vroeg en dus niet naar de moedertaal. Een dergelijke vraagstelling neemt 

sociaaleconomische factoren in overweging en komt dus niet overeen met de oorspronkelijke 

nationaliteit. Deze nuance is van belang wanneer men de resultaten bekijkt. Een Sloveen zal 

in een dergelijke situatie immers sneller geneigd zijn zich als Duitstalig op te geven. Ook 

Viktor Klemenčič (1986: 466) in zijn artikel over de Duitsers in de statistieken van het 

Joegoslavische Slovenië wijst op de mogelijke invloed die het verschil tussen moeder- en 

omgangstaal kan hebben op de resultaten.  

De nationalistische Slovenen waren het met een dergelijke statistiek natuurlijk niet eens. 

Brix (1988: 51) wijst op het feit dat zij zich liever op het verleden beroepen, zij zien hun heil 
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immers in de etnografische statistiek. Deze statistiek neemt vooral oudere concepten zoals 

gemeenschappelijke afstamming en de taal van de ouders in overweging. Mitja Ferenc en 

Boţo Repe (2004: 149) merken dan op dat de volkstellingen die later in het Koninkrijk der 

Serviërs, Kroaten en Slovenen doorgevoerd werden, weldegelijk naar de moedertaal vroegen. 

Naast de vraagstelling speelde een andere factor ook een belangrijke rol. In zijn onderzoek 

merkt Brix (1988) op dat er speciale commissarissen aangesteld werden om de volkstelling in 

de afgelegen regio‟s van het Rijk te verrichten. Door de geringe scholing daar was men niet in 

staat het formulier zelf in te vullen, zoals nu gebruikelijk is bij een volkstelling. Deze factor 

zou het resulterende cijfermateriaal kunnen blootstellen aan een bijkomende foutenbron (Brix 

1988: 51).  

 

2.2.2 Resultaten 

 

2.2.2.1 Volkstellingen in 1910 (en 1880) 

 

Volgens de Oostenrijkse volkstelling in 1910 bevonden er zich ongeveer 106.000 personen in 

het gebied dat later Slovenië zou worden. Dat komt neer op ongeveer 10% van de totale 

bevolking. Deze concentreerde zich vooral in de steden Maribor, Celje en Ptuj, waar ze een 

meerderheid van tussen de 69 en 86% uitmaakten (Suppan 1988: 172). Deze steden bevinden 

zich in de regio Štajerska ten oosten van Slovenië. Ze worden ook de “deutschen 

Festungsdreieck” (Brix 1988: 52) genoemd. Verder bevonden er zich ook Duitsers in Slovenji 

Gradec, Muta, Sveti Lovrenc nad Mariborom, Marenberg, Slovenska Bistrica, Šoštanj, 

Konjice, Vitanje, Rogatec, Laško, Breţice, Ljutomer, Sveti Lenart v Slovenskih Goricah, 

Gornja Radgona en Ormoţ. Ook in de hoofdstad Ljubljana in Kranjska en het agrarische 

taaleiland Kočevje bevond zich een Duitse bevolking. De term Duitser in het licht van deze 

volkstelling doelt dus op de persoon die Duits als omgangstaal opgaf. 

Over de steden Maribor, Ptuj en Celje merkt Hans-Ulrich Wehler (1980) het volgende op:  

“Hier hatten sich im Verlauf der Jahrhunderte einige Schwerpunkte deutscher Besiedlung 

gebildet, die in den Städten, insbesondere in Marburg, Pettau und Cilli, ihre kulturellen und 

wirtschaftlichen Zentren besaß. In der Krain lebte eine homogene deutsche Gruppe allein in der 

Gottschee, dem Hochplateau im Krainischen Karst südöstlich von Laibach, und in der Stadt 

Laibach selber.” (Wehler 1980: 13) 

Deze steden hebben dus gedurende hun geschiedenis steeds een grote Duitse bevolking 

gekend. Wehler stelt ook dat het taaleiland Kočevje (Gottschee) een homogene Duitse 

bevolkingsgroep kende, net zoals de hoofdstad Ljubljana (Laibach) en het hoogplateau ten 

zuidoosten van Ljubljana. De volkstelling van 1910 geeft volgende resultaten voor de Duitse 

vestigingsdriehoek en Ljubljana: in Celje bevonden zich 4.625 Duitsers (69,2%), in Maribor 
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22.653 (80,9%), in Ptuj 3.672 (85,9%). In Ljubljana was de Duitstaligheid procentueel niet zo 

sterk als de voorgaande resultaten, maar niettemin bevonden er zich 6.742 Duitsers (14.2%).
4
 

Wanneer men de cijfers van de volkstelling van 1880 (toen werd er ook naar de 

omgangstaal gevraagd) erbij haalt, kan men daaruit enkele vaststellingen doen. Zo steeg het 

aantal Duitsers in Maribor (13.517 naar 22.653), in het gebied rond Maribor vond zelfs een 

stijging van 16.228 personen in 1880 (68,6%) naar 32.525 of 80,1% in 1910 plaats. In Ptuj 

vond een gelijkaardige ontwikkeling plaats (van 75% naar 85% in 1910) In Celje nam het 

aantal Duitsers tussen 1880 en 1910 ook toe, maar niet zo sterk als in de andere steden 

(Suppan 1988: 314). Brix (1988) stelt dat omstreeks 1900 het aandeel van de Duitse 

omgangstaal van 63,8% naar 77,3% gegroeid was, maar in 1910 terugviel naar 69,2%. Hij 

geeft echter ook een uitleg waarom er een stijgende lijn in het aantal waarneembaar is: 

“Es nahm in der Untersteiermark der Anteil der deutschsprachigen Bevölkerung insgesamt 

aufgrund von Assimilationsvorgängen zu. Sozialer Aufstieg erfolgte im Allgemeinen über die 

Assimilation an das Deutschtum. Dieser Trend machte sich umso stärker im Falle der 

slowenischen Zuwanderer in den nördlichen, stärker industrialisierten und von Deutschen 

bewohnten Teil der Steiermark bemerkbar.” (Brix 1988: 53) 

De stijging hangt dus samen met het proces van assimilatie. Dit lijkt een logisch gevolg 

van het streven naar een hogere sociale positie. Wie het Duits als omgangstaal gebruikt, staat 

sociaal gezien op een hogere trede dan een eenvoudige Sloveen.  

Het aantal Duitssprekenden nam echter niet overal zo sterk toe. In Kranjska daalt het aantal 

Duitsers van 37.788 (8,1%) in 1848 naar 27.915 (5,4%) in 1910 (Brix 1988: 53). Hij geeft 

ook een mogelijke verklaring: 

“Krain war das Kronland, in dem sich bevölkerungspolitisch die Entwicklung in den nahezu 

homogen deutschsprachigen Kronländern mit umgekehrtem Vorzeichen bestätigte. Die 

deutschsprachige Minderheit des Landes unterlag dem Prozess der in der Formulierung 

„Umgangssprache“ inhärenten Entwicklung zu einsprachigen Territorien jedoch in geringerem 

Ausmaß als die slowenischen Minderheiten in Kärnten und in der Steiermark.” (Brix 1988: 54) 

Hij vergelijkt hierbij dus de Duitse minderheid in Slovenië met die in Karinthië (Kärnten). 

Wanneer men bij een volkstelling specifiek naar de omgangstaal vraagt, is het logisch dat men 

die taal opgeeft die in een bepaald gebied meer gebruikt wordt dan de andere. In Kranjska 

waren de Duitsers dus al geruime tijd in de minderheid (8.1%) en gebruikten ze waarschijnlijk 

steeds meer het Sloveens in de omgang dan het Duits.  

Janez Cvirn (2002) maakt duidelijk dat we de resultaten voor de Duitse minderheid van de 

tellingen van 1880 en 1910 niet onvoorwaardelijk als “Duitsers” mogen beschouwen. Hij 

vermeldt dat de economische en sociale omstandigheden de balans in het voordeel van de ene, 

                                                 
4
 In het appendix kan men een volledige tabel van de volkstellingen terugvinden, die ter volledigheid ook de 

telling van 1880 bevat. Als bron voor deze tabellen werd het werk van Suppan (1988: 312 – 318) gebruikt. 
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dan niet de andere omgangstaal kan doen doorslaan. Daarom stelt hij dat het niet eenvoudig is 

een onderscheid te maken tussen de “echte” Duitsers en de Slovenen die (vrijwillig of onder 

druk) zich als Duits opgaven, zoals we uit volgend citaat duidelijk kunnen opmaken: 

“Kakšen je bil deleţ Slovencev, ki so pri ljudskih štetjih iz tega ali onega razloga (prostovoljno 

ali pod pritiskom) v rubriko »občevalni jezik« vpisali nemščino oziroma kakšen je bil deleţ 

Slovencev ki so jim v omenjeno rubriko vpisali nemščino hišni lastniki, lahko samo ugibamo, 

čeprav lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da je bil precejšen.” 
5
 (Cvirn 2002: 110) 

 

2.2.2.2 Volkstelling in 1921 en 1931 

 

Na de Eerste Wereldoorlog viel de Dubbelmonarchie uiteen. Onder de verschillende staten die 

opgericht werden op de ruïnes van de Habsburgse monarchie bevond zich het Koninkrijk der 

Serviërs, Kroaten en Slovenen. Ook zij voerden volkstellingen uit, die op een steeds verder 

dalende Duitstalige bevolking wijzen. De vraagstelling is daarbij namelijk gericht op de 

moedertaal en heeft bijgevolg betrekking op de afstamming van de bevolking. Men moet 

natuurlijk steeds bewust zijn van het feit dat deze volkstellingen plaats vonden na de Eerste 

Wereldoorlog, die Duitsland verloren had. Deze oorlog heeft zonder enige twijfel invloed 

gehad op de resultaten van de volkstelling in 1921. 

Het aantal Duitsers (omgangstaal) was in 1910 nog rond de 106.000 personen of 10% van 

de totale bevolking. In 1921 was dat aantal gedaald tot ongeveer 41.000 (3,9%) personen met 

Duits als moedertaal. De grootste dalingen vonden plaats in Celje (van 69,2% naar 11,1%), in 

Maribor (van 80,9% naar 21,5%) en in Ptuj (van 85,9% naar 21,9%). In het taaleiland 

Kočevje daalde het aantal Duitsers van 13.608 personen naar 9.892 (van 32,6% naar 24,5%) 

(Suppan 1988: 314). 

De invloed van de vraagstelling is volgens Klemenčič (1986) daarbij van belang: 

“Slovensko prebivalstvo, ki je bilo rojeno na slovenskem etničnem ozemlju, a se je uvrstilo 

pri popisu leta 1910 med prebivalstvo z nemškim občevalnim jezikom, se je leta 1921 uvrstilo 

med prebivalstvo s slovenskim maternim jezikom” (Klemenčič 1986: 468).
6
 Hij maakt hier 

duidelijk dat een deel van de daling van het aantal Duitsers in Slovenië te wijten is aan de 

andere vraagstelling.  

Arnold Suppan (1988) vermeldt in zijn werk over de Duitse minderheid in Slovenië de 

“politische Deutsche”. Hiermee bedoelt hij hen, die van Sloveense herkomst afstamden maar 

                                                 
5
Hoe (groot) was het deel Slovenen die bij de volkstellingen om de ene of andere reden (vrijwillig of onder druk) 

in de rubriek “omgangstaal” Duits schreef. Of hoe (groot) was het deel van de Slovenen, voor wie de 

huiseigenaars Duits in de genoemde rubriek invulde, kunnen we enkel raden, hoewel het waarschijnlijk een groot 

aandeel was. 
6
 De Sloveense bevolking, die geboren was in etnische Sloveense gebieden, maar zich bij de telling van het jaar 

1910 tot de Duitse omgangstaal rekende, telde zich in 1921 bij de bevolking met het Sloveens als moedertaal. 
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Duitsgezind waren, aangetrokken door de welstand en status van de Duitsers. Zij gaven zich 

dan als Duitstalig op bij de volkstelling van 1910 (Suppan 1988: 173). 

De tellingen van 1931 geven een verdere daling van het aantal Duitsers volgens 

moedertaal. In het gehele Slovenië bleven er nog 28.998 Duitsers over, waar er in 1910 nog 

106.255 en in 1921 nog 41.514 aanwezig waren. Van die 28.998 Duitsers waren er 25.054 

Joegoslavische staatsburgers (Suppan 1988: 174). De daling was nog steeds sterk in de 

voormalige “deutschen Festungsdreieck” (Brix 1988: 52). Celje had nog 449 Duitsers op een 

totaal van 7.602 inwoners, in Maribor was dat aantal 2.741 op 33.131 en in Ptuj bevonden er 

zich nog 559 Duitsers op een totaal van 4.257. Het aantal Duitsers in het taaleiland Kočevje 

daalde ook, tot 8.819 op een totaal van 37.954 (Suppan 1988: 312- 318). 

 

2.2.2.3 Tabel 

 

Om dit veelvoud aan getallen even op een rijtje te zetten, volgt hieronder een tabel met de 

cijfers van de verschillende tellingen voor Slovenië, Celje, Maribor, Ptuj en Kočevje. In de 

tabel ziet men het aantal Duitsers ten opzichte van de totaalbevolking in het overeenstemmend 

gebied. De volledige resultaten vindt men achteraan in het appendix terug, alsook een kaartje 

waarop men de Duitse minderheid in 1910 gelegen ziet.  

 

 1880 (O.T.) 1910 (O.T.) 1921 (M.T.) 1931 (M.T.) 

Celje 3.301 / 5.393 4.625 / 6.919 859 / 7.756 449 / 7.602 

Maribor 13.517 / 17.628 22.653 / 27.994 6.595 / 30.662 2.741 / 33.131 

Ptuj 2.729 / 4.257 3.672 / 4.631 968 / 4.449 559 / 4.257 

Kočevje (gebied) 14.674 / 41.794 13.608 / 41.708 9.892 / 40.934 8.819 / 37.954 

Slovenië 81.911 / 1.015.443 106.255 / 1.128.960 41.514 / 1.054919 28.998 / 1.144.298 

 

Naast de jaartallen vindt men de afkortingen O.T. en M.T. terug. Deze staan voor 

omgangstaal en moedertaal. De cijfers voor Kočevje gelden voor het volledige gebied van het 

taaleiland en niet alleen voor de stad zelf. 

 

2.2.2.4 Opmerkingen 

 

Arnold Suppan (1988) voert enkele mogelijke verklaringen voor het stijgen en dalen van het 

aantal Duitsers op. Zo vermeldt hij dat iedere volkstelling, vooral diegene die naar de 

moedertaal vroegen, meestal in het voordeel spelen van die volksgroep die de politieke macht 

bezit. Tot 1918 was dat in Spodnja Štajerska en Kranjska Meţiška dolina het geval voor de 

Duitse boven- en middenlaag. Daarbij komt nog dat de Duitsers in steden zoals Celje, 

Maribor en Ptuj economisch, maatschappelijk en cultureel het sterkst stonden. Deze zaken 
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werken een assimilatie van de Slovenen in de hand. Aan de andere kant zorgden de 

maatregelen die de Joegoslavische regering trof na 1918 voor vele ontslagen van Duitse 

ambtenaren en spoorwegbeambten. Die ontslagen en de inbeslagname van huis- en grondbezit 

werkten de emigratie van Duitsers in de hand. Suppan erkent verder ook de invloed van de 

veranderde vraagstelling op het dalende aantal (Suppan 1988: 174 – 175). 

Hans-Ulrich Wehler (1980) heeft echter zijn twijfels bij het beeld dat de cijfers van de 

volkstellingen geven: 

“Die Ergebnisse der österreichisch-ungarischen Volkszählung von 1910 und der jugoslawischen 

Erhebungen von 1921 und 1931 geben, da die Zählungen im Zeichen eines heftigen 

Nationalitätenstreits standen, kein zuverlässiges Bild. Die verwendeten Erhebungsmerkmale: 

Muttersprache, nationales Bekenntnis und Religionszugehörigkeit, vermitteln nur annähernd mit 

der Wirklichkeit übereinstimmende Ergebnisse für die genauere der Volkstumzugehörigkeit. In 

einer Völkermischzone wie Jugoslawien mit Gebieten unterschiedlicher politischer und 

soziokultureller Vergangenheit wurden die Umgangs-, Amts- und Hochsprache oft 

nebeneinander oder vermengt gebraucht, oder aber ihre Geltungsbereiche überschnitten sich. 

Die enge Verzahnung der verschiedenen Siedlungsgebiete und die Durchmischung der 

Nationalitäten in einzelnen Landesteilen begünstigte[n] den Volkstumswechsel, schuf in 

Grenzzonen ein >schwebendes< Volkstum, das sich je nach Opportunität für diese oder jene 

Nationalität entschied oder von dem jeweiligen Staatsvolk oder von dem im betreffenden Gebiet 

vorherrschenden Volkstum assimiliert wurde.” (Wehler 1980: 14; nadruk in origineel) 

Zijn twijfels zijn natuurlijk niet ongegrond. Het is heel moeilijk een duidelijk en 

waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de numerieke aanwezigheid van de Duitse 

minderheid in Slovenië. Allerlei factoren speelden een rol bij de motivatie waarom iemand 

Duits al dan niet Sloveens opgaf als omgangstaal. Bij de vraag naar de moedertaal zou dit al 

dichter bij de realiteit kunnen komen, maar in deze mengzone, zoals Wehler (1980) het 

verwoordt, is zelfs dat moeilijk te controleren. Niettemin worden deze statistieken gebruikt in 

latere wetenschappelijke onderzoeken van onder meer Dušan Nećak (2002), Ferenc & Repe 

(2004) en Rumpler & Suppan (1988). 

Ook Janez Cvirn (2002) vermeldt deze cijfers. Hij heeft echter ook nog een belangrijke 

opmerking in verband met de criteria van de volkstellingen: 

“Kljub novemu kriteriju maternega jezika so namreč pri popisu leta 1921 za Nemci šteli samo 

tiste, ki so bili Nemci po svojih starših, niso pa pripadnosti k nemškemu maternemu jeziku 

priznavali tistim, ki so bili po ugotovitvah popisovalcev slovenskega izvora, pa so se iz 

katerihkoli razlogov odločili za nemško nacionalno in kulturno zavest.” 
7
 (Cvirn 2002: 110) 

                                                 
7
 Ondanks het nieuwe criterium van de moedertaal werden bij de telling van 1921 namelijk die personen tot de 

Duitsers gerekend, die Duitsers zijn naar hun ouders, zij die volgens vaststellingen van de tellers van Sloveense 

afstamming waren, maar om welke reden dan ook zich tot het Duitse nationale en culturele bewustzijn rekenden, 

werden niet als Duitsers beschouwd. 
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Dit onderscheid werd niet gemaakt bij de volkstellingen van 1880 en 1910, waar het 

criterium van “omgangstaal” gebruikt werd. Niettemin heeft een dergelijke handelswijze ook 

een mogelijke foutenbron. Cvirn spreekt hier over “vaststellingen van de tellers”. Niets 

garandeert een foutloze werkwijze van deze tellers. 

 

2.3 Conclusie 

 

Het cijfermateriaal moet men voorzichtig benaderen. Vele factoren speelden een rol van 

betekenis bij de productie van dergelijke statistieken. In dat opzicht is de kritiek van Wehler 

(1980) dus helemaal niet onterecht, maar dat hoeft een zekere benadering van de 

werkelijkheid niet uit te sluiten.  

Het is in ieder geval veilig te stellen dat er een Duitse minderheid in Slovenië aanwezig 

was tijdens het interbellum en dat hun aantal daalde na de Eerste Wereldoorlog. Er bestaan 

verschillende oorzaken voor deze dalingen zoals Arnold Suppan (1988) uiteenzette. Hij 

vermeldt daarbij ook dat het Vredesverdrag van Saint-Germain in 1919 alle inwoners van de 

voormalige deellanden van de Dubbelmonarchie een jaar lang de tijd gaf om tussen de 

Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen te kiezen. Zo 

kwam het dat vele Duitsers in 1919/20 voor Oostenrijk kozen (Suppan 1988: 174). 

De cijfers tonen ook aan dat de Duitse minderheid in enkele Sloveense steden zelfs een 

overduidelijke meerderheid vormde. Celje, Ptuj en vooral Maribor liggen dan ook dicht bij de 

Duits - Sloveense taalgrens. Na 1918 echter daalt het aantal ook in deze steden heel sterk. 

Vladimir Klemenčič (1986) geeft nog mee dat de dalende cijfers in principe twee 

verschillende soorten Duitsers behandelen. Aan de ene kant hebben we de agrarische Duitse 

bevolking van Apaško Polje en Kočevje. De afname van de Duitse bevolking daar vond al 

plaats nog voor de Eerste Wereldoorlog en zet zich na deze verder. Aan de andere kant noemt 

Klemenčič de Duitse bevolking in de steden en gemeenten van Štajerska en in Ljubljana. Hij 

stelt dat men hier de werking van het verschil tussen omgangs- en moedertaal en de invloed 

van de emigratie van beambten duidelijk kan opmerken (Klemenčič 1986: 469). 

De sterke daling wijst ook op een afname van de vroegere sterke positie van de Duitser in 

het Joegoslavische Slovenië. De politieke, economische en culturele ontwikkelingen zullen 

dan ook in de volgende hoofdstukken behandeld worden. 
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3. De gerechtelijke en politieke situatie  

 

3.1 Inleiding 

 

Zoals in het eerste hoofdstuk al aangehaald werd, bevonden de Duitsers zich voor de val van 

de Dubbelmonarchie in een uitstekende positie. Na de Eerste Wereldoorlog kwam daar 

verandering in. De Habsburgse monarchie viel uiteen en de voormalige minderheden 

vormden nu de politieke elite. De politieke deelname van de Duitse minderheid werd zelfs 

bijna volledig opgezegd.  

De houding van de Joegoslavische regering ten opzichte van de Duitse minderheid werd 

gekenmerkt door een vijandelijk gevoel na WOI, zoals Vasilij Melik (1986) in zijn werk over 

de Duitsers en hun politieke participatie in Slovenië opmerkt:  

“Slovenske stranke in politiki so gledali precej različno na nemško manjšino in njeno politično 

in kulturno udejstvovanje. Ideja maščevalnosti za vse krivice izpred prve svetovne vojne, misel 

na potrebo pritiska in oviranja, strah pred tem, da bi nemška stranka utegnila močno ogroziti 

slovenske narodne interese – taki pogledi so bili neprestano v konfliktu z idejo zakonisti in 

upoštevanja enakopravnosti.” 
8
 (Melik 1986: 325) 

De politieke toestand van de Duitsers in Slovenië zal daar zeker onder geleden hebben. 

Janez Cvirn (2002) stelde dat in het licht van dat conflict tijdens de eerste naoorlogse jaren, de 

wraakzucht het gevoel voor rechtvaardigheid domineerde.  

In dit hoofdstuk zal ik proberen de evolutie van de gerechtelijke en politieke situatie van de 

Duitse minderheid en de houding van de Joegoslavische regering weer te geven. 

 

3.2 Stand van zaken na 1918: weg van alles wat Duits - Oostenrijks is… 

 

3.2.1 Politiek 

 

Ervin Dolenc (2004: 81) heeft het over een consensus onder de toenmalige politieke leiders in 

Slovenië en Joegoslavië. Volgens hem wilden ze weg van alles wat betrekking had met 

Oostenrijk of Duits was.  

Arnold Suppan (1988: 174) stelde al dat in december 1918 de “Joegoslavische” regering de 

meeste Oostenrijkse staatsambtenaren, leerkrachten en professoren met Duitse nationaliteit 

                                                 
8
 De Sloveense partijen en politici keken heel verscheiden naar de Duitse minderheid en haar politieke en 

culturele standpunten. Het idee van wraak voor alle onrecht van tijdens de Eerste Wereldoorlog, de gedachte aan 

de noodzaak van druk en inperking van de Duitse minderheid, de angst dat de Duitse partij de Sloveense 

nationale interesses sterk zou bedreigen – dergelijke opvattingen stonden permanent in conflict met het idee van 

rechtmatigheid en het respecteren van de gelijkberechtiging. 
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ontsloeg, waardoor zij plots geen bestaansmiddelen meer.
9
 Velen zagen zich dan gedwongen 

met hun familie naar Oostenrijk te reizen. Een dergelijke analyse in hun artikel over de Duitse 

minderheid vinden we ook bij Ferenc & Repe (2004: 150 – 151) terug. Ze stellen wat dat 

betreft ook nog het volgende: 

“Na takšen odnos oblasti in večinskega prebivalstva do nemške manjšine v Jugoslaviji so 

močno vplivali germanizacijski pritiski in privilegiran poloţaj predstavnikov nemške narodnosti 

v času avstro-ogrske monarhije. Vse do zloma Avstro-Ogrske so bili Nemci na vodilnih mestih 

v drţavni upravi in administraciji, na ključnih poloţajah v gospodarstvu itd.” 
10

  (Ferenc & Repe 

2004: 150) 

De oorzaak van die strenge, onderdrukkende houding van de Joegoslavische regering na de 

val van de Dubbelmonarchie heeft volgens hen te maken met de bevoorrechte positie van de 

Duitsers tijdens de overheersing van de Dubbelmonarchie. Dit lijkt mij een normale reactie, 

maar die waarschijnlijk ook in frustratie wortelde. 

Volgens Ferenc & Repe (2004) stellen enkele Duitse auteurs het gedrag van de 

Joegoslavische overheid tijdens het interbellum gelijk aan het zogenaamde sloveniseren van 

de Duitse minderheid. Zelf stellen ze dat deze veranderingen in de nieuwe staat ook als een 

wegwerken of liquidatie van de assimilatie tijdens het Oostenrijks-Hongaarse bewind kan 

beschouwd worden (Ferenc & Repe 2004: 150).  

Janez Cvirn (2002) werkte mee aan het onderzoek “Nemci na Slovenskem” (Duitsers in 

Slovenië) onder leiding van Dušan Nećak en analyseerde de situatie van de Duitsers tussen 

1848 en 1941. In zijn inleiding op de politieke situatie van de Duitse minderheid vermeldt hij 

dat enkele Sloveense politici vrezen voor het afslachten en ophangen van hun beulen als 

afrekening voor de bloederige oorlog. Dergelijke zaken hebben zich echter niet voorgedaan, 

maar hij stelt wel nog het volgende: “seveda pa so postali Nemci tarča načrtne represivne 

politike”
11

 (Cvirn 2004: 127). Cvirn legt hier dus de nadruk op het feit dat de repressieve 

politiek van het Joegoslavische bewind met voorbedachten rade werd uitgevoerd.  

Hans-Ulrich Wehler (1980) merkt op dat een dergelijke repressieve politiek en de 

maatregelen die tegen de Duitse minderheid getroffen werden, het ontstaan van een 

zelfbewustzijn bij de Duitsers bevorderde. Hij stelt dat de Duitsers, verspreid over 

Joegoslavië, zich door hun isolatie gaan richten op de Vojvodina, een regio in het Noorden 

                                                 
9
 Ook Janez Cvirn (2002) bevestigt dit: “Slovenska deţelna vlada je z ukazom 16.12. 1918 odstavila vse nemške 

uradnike, učitelje in profesorjem 10.2. 1919 pa še nemške notarje; hkrati je izvajala pritisk na nemške 

podjetnikem da opustijo nemške uradnike in delavce.” (Cvirn 2002: 127) (De Sloveense deelstaatregering 

ontsloeg met het bevel van 16/12/1918 dat alle Duitse staatsambtenaren, leerkrachten en professoren. 10/02/1919 

kwamen daar ook de Duitse notarissen bij. Kortom, ze oefende druk uit op de Duitse ondernemers om hun 

Duitse functionarissen en werknemers te ontslaan.) 
10

 De germaniserende druk en de geprivilegieerde situatie van de Duitse volksgroep tijdens de Dubbelmonarchie 

heeft een dergelijk gedrag van de overheid en de meerderheidsbevolking ten opzichte van de Duitse minderheid 

in Joegoslavië beïnvloed. Tot het ineenstorten van Oostenrijk-Hongarije bezetten de Duitsers alle leidende 

posities in het staatsbestuur en de administratie. Zij hadden ook de sleutelpositie in de economie etc.  
11

 Natuurlijk werden de Duitsers het doelwit van een geplande repressieve politiek. 
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van Servië. Daar bevond zich een homogene Duitse bevolking. Hij merkt op dat dit gebied het 

uitgangspunt zou worden voor alle pogingen om de Duitse minderheid te organiseren, deze 

cultureel en economisch te ondersteunen en een nationaal bewustzijn op te wekken. Dit 

proces duurde volgens Wehler het gehele interbellum, tot wanneer de Nazi‟s in 1941 

Joegoslavië binnenvielen (Wehler 1980: 27 – 28). 

 

3.2.2 Gerechtelijk 

 

De Parijse Vredesconferentie van 1919 beloofde de minderheden in het Koninkrijk der 

Serviërs, Kroaten en Slovenen bescherming. Mitja Ferenc en Boţo Repe (2004) stellen dat het 

Koninkrijk in samenhang daarmee een speciaal verdrag ter bescherming van haar nationale 

minderheden ondertekenen moest, maar in de zogenaamde Vidovdan Constitutie
12

 werd dit 

niet vastgelegd. De grondwet bevatte slechts één artikel die de “minderheden van andere 

volksstam en taal” het recht op onderwijs in de moedertaal onder bepaalde voorwaarden 

verzekerde (Ferenc & Repe 2004: 150). 

Arnold Suppan (1988) merkt daarover het volgende op: 

“Die Minderheiten im Königreich SHS erhielten keine Gruppenrechte, sondern lediglich Rechte 

als einzelne Minderheitenangehörige zugestanden, d.h. auch die Deutschen als Gruppe waren 

nicht als juristische Personen des innerstaatlichen Rechtes anerkannt. Die Minderheitenrechte 

waren daher überwiegend als Verpflichtungen des Staates gegenüber allen Einwohnern wie 

auch gegenüber ihren Staatsangehörigen formuliert […].” (Suppan 1988: 176)
13

 

De staat omschreef de rechten van de minderheden dus als verplichtingen ten opzichte van 

alle inwoners. Hierdoor zouden alle staatburgers dezelfde rechten en toegang tot publieke 

diensten en beroepen moeten hebben. Ferenc en Repe (2004) voegen daar ook het vrije 

gebruik van de taal der minderheden in het openbare leven aan toe. Zij merken echter ook op 

dat de invulling van de verdragsbepalingen in de Joegoslavische Rechtsorde tot de Tweede 

Wereldoorlog te wensen over liet (Ferenc & Repe 2004: 150). Suppan (1988) geeft een 

soortgelijke analyse: 

“Allerdings ist gerade die Lage der Deutschen in Slowenien nicht nur  nach den internationalen 

Minderheitenschutzartikeln, sondern vielmehr nach der Rechtswirklichkeit, nach der Umsetzung 

in die nationale Rechtssetzung und Rechtssprechung zu beurteilen. Fasst man in diesen 

Bereichen die wesentlichen Maßnahmen der jugoslawischen wie der slowenischen Behörden 

zusammen, so ergibt sich ein nicht gerade minderheitenfreundliches Bild: […].” (Suppan 1988: 

178) 

                                                 
12

 De Vidovdan Constitutie was de eerste constitutie van het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen. Het 

werd genoemd naar de Servische feestdag van St. Vitus op 28 juni 1921 waarop de grondwet gestemd werd.  
13

 Zie ook Janez Cvirn 2002: 114. 
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Daarna vat hij in een aantal punten samen hoe de Joegoslavische overheid zich ten 

opzichte van de Duitse minderheid stelde. Ten eerste had men zich verplicht de rechten die de 

minderheden verkregen in 1919 als grondwettelijk te beschouwen, zodat geen enkele wet, 

verordening of ambtelijke handeling tegen deze in mocht gaan. Niettemin werden deze punten 

niet opgenomen in de Vidovdan Constitutie van 1921, noch in de constitutie van 1931. Ten 

tweede, zo stelt Suppan (1988), wordt het recht op onderwijs in de moedertaal niet 

gerespecteerd. Zo werd in de voormalige Duitse scholen in Kranjska en Štajerska het 

Sloveens als exclusieve onderwijstaal ingevoerd. (Later meer over de onderwijsproblematiek.) 

In 1919 ontbond de provinciale regering in Ljubljana ook vele buitenlandse verenigingen en 

nam beslag op hun bezittingen. Ook grootgrondbezit dat niet-Slovenen toekwam, eigende de 

regering zich toe. Suppan vermeldt ook de verkiezingswet van 3 september 1920. Die wet 

ontnam immers iedere persoon, die op basis van de Vredesverdragen de keuze voor een 

andere staat had, het stemrecht (zie Suppan 1988: 178 – 186). Uiteindelijk vat Suppan (1988) 

het als volgt samen: 

“Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die rechtliche Position der deutschen 

Minderheit in Slowenien keineswegs den Zielsetzungen des Minderheitenvertrages 

entsprechend kodifiziert worden war, dass daher Rechtsanspruch und Rechtswirklichkeit unter 

Umständen beträchtlich auseinanderklafften. Als positiv erwies sich immerhin, dass wesentliche 

altösterreichische Rechtsnormen entweder direkt oder indirekt in Geltung blieben, so das 

Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das Verwaltungsverfahrensrecht, das Strafgesetz und die 

Strafprozessordnung, das Grundbuchgesetz und die Zivilprozessordnung. Diese Tatsache 

vermittelte auch der deutschen Minderheit in vielen Angelegenheiten Rechtskontinuität und 

Rechtssicherheit.” (Suppan 1988: 187) 

 

3.3 Tijdens het interbellum 

 

3.3.1 Politieke emancipatie 

 

In het begin van de jaren ‟20 verbeterde de situatie voor de Duitse minderheid helemaal niet. 

Mitja Ferenc en Boţo Repe (2004) vermelden de complexe politieke situatie als basis 

hiervoor: 

“Pritisk na nemško manjšino se ni zmanjševal niti v začetku 20. let, predvsem zaradi zapletene 

politične situacije, to je zaradi bojev za severno mejo, pogajanj na mirovni konferenci, kasneje 

priprav na koroški plebiscit, neugodnega izida plebiscita in slabega poloţaja koroških 

Slovencev v Avstrij. Vso to so bili razlogi, ki so vzpodbujali različne represivne ukrepe proti 
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nemški manjšini, in prispevali, da vse do l. 1921 Nemci na Slovenskem niso uţivali skoraj 

nobenih političnih pravic.”
14

 (Ferenc & Repe 2004: 150 – 151) 

Dit citaat geeft enkele belangrijke politieke probleempunten weer. Het volksreferendum in 

Karinthië kende een negatieve afloop voor de Slovenen in dat gebied. Met overgrote 

meerderheid werd er immers voor Oostenrijk gekozen. Dat de Joegoslavische overheid na dit 

verlies de Duitse minderheid in eigen land politieke rechten ontzegt, is niets verbazends.  

Zoals al uit dit citaat blijkt, was er voor de Duitse minderheid enige verandering op komst. 

Janez Cvirn (2002) vermeldt dat de Duitsers in Spodnja Štajerska als eersten over een 

politieke participatie begonnen na te denken. Volgens Cvirn stelde de krant Cillier Zeitung, 

een Duitse krant in Celje, in januari 1920 het programma voor van de Untersteirische 

Wirtschaftspartei (Spodnještajerske gospodarske stranke). Deze partij ijverde vooral voor 

gerechtigheid voor de minderheden en een volledig democratisch en vrij functioneren van het 

ambtenarencorps (Cvirn 2002: 128). Niettemin heeft deze partij nooit een start kunnen nemen. 

Andere Sloveense partijen beschuldigden de Duitsers van irredentisme, terwijl de leidende 

Sloveense politici een politieke emancipatie van de Duitsers tegenspraken (Cvirn 2002: 128). 

Cvirn (2002) duidt ook op het feit dat de Duitsers in Slovenië zich niet in een andere 

Sloveense politieke partij wouden voegen, want die zouden allemaal anti-Duits gezind zijn. 

Daarom ijverden ze steeds voor de oprichting van een zelfstandige, Duitse politieke partij, die 

via de legale weg een bescherming van de Duitse minderheid zou proberen te bereiken. Er 

was volgens Cvirn maar één manier om dit uit te kunnen voeren: 

“Nemci v Sloveniji so se lahko politično organizirali šele potem, ko je potekel opcijski rok. 

Oblasti so najprej dolovile politično organizacijo konservativno in katoliško usmerjenih 

Kočevarjev (20.11.1921 so v Kočevju ustanovili Kočevsko kmečko stranko – Gottscheer 

Bauernpartei), ustanovitev skupne politične organizacije za Nemce v Sloveniji pa so dolgo časa 

odklanjale, saj so se zavedale gospodarske moči spodnještajerska nemštva.”
15

 (Cvirn 2002: 129) 

Suppan (1988) haalde eerder ook al deze “termijn voor keuze” aan. Deze termijn was van 

belang voor de bepalingen in de stemwet van 3 september 1920: 

“Das Wahlgesetz vom 3. September 1920 – zweieinhalb Monate vor der Wahl zur 

verfassungsgebenden Nationalversammlung (Skupština) – entzog allen Personen das Wahlrecht, 

                                                 
14

 De druk op de Duitse minderheid verminderde niet in het begin van de jaren ‟20, vooral vanwege de complexe 

politieke situatie, omwille van de gevechten om de noordgrens, de beslissingen van de vredesconferentie, de 

voorbereidingen voor het volksreferendum in Karinthië en de ongunstige uitslag van dat referendum en de 

slechte situatie van de Slovenen in Karinthië in Oostenrijk. Dit vormde de grond voor de verschillende 

repressieve maatregelen tegen de Duitse minderheid, en droegen ertoe bij dat tot het jaar 1921 de Duitsers in 

Slovenië bijna geen enkele politieke recht meer hadden. 
15

 De Duitsers in Slovenië konden zich enkel politiek organiseren, nadat de termijn van keuze afgelopen was. De 

machtsdragers hadden eerst de conservatieve en katholiek georiënteerde Kočevarji toegestaan zich politiek te 

organiseren. (20.11.1921 richtte men in Kočevje de Boerenpartij van Коčevje op.) Het oprichten van een 

gezamenlijke politieke organisatie voor de Duitsers in Slovenië hebben ze geruime tijd geweigerd, want ze 

ijverden voor economische macht voor de Duitsers in Spodnja Štajerska.  
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Denen auf Grund der Pariser Friedensverträge die Option für einen fremden Staat offenstand. 

Somit waren auch die Deutschen Sloweniens in der Konstituante nicht vertreten.” (Suppan 

1988: 184) 

De Duitsers hadden dus geen stemrecht zolang deze termijn nog gold. Niettemin stond de 

overheid in 1922 eindelijk toe dat de Duitse minderheid zich verenigde onder de Politično in 

gospodarsko društvo Nemcev v Sloveniji (politieke en economische vereniging van Duitsers 

in Slovenië) (Cvirn 2002: 129). Deze vereniging werd opgericht in Maribor en telde in maart 

1923 al 3000 leden volgens Arnold Suppan (1988: 199). 

Ondanks de erkenning van de autoriteiten namen de aanslagen tegen manifestaties van de 

weinig overgebleven Duitse verenigingen volgens Suppan (1988) echter toe in 1923:  

“Am 1. Februar richteten sich gewaltsame Störversuche slowenischer Nationalisten gegen den 

Jägerball des Cillier Männergesangsvereines; am 7. April warfen Mitglieder der „Orjuna“ eine 

Bombe in das Hotel Neuhold in Slovenska Bistrica/Windischfreistritz; beim 60jährigen 

Gründungsfest des Deutschen Männergesangsvereines in Ptuj/Pettau am 19. Mai wurden die 

Gäste in Anwesenheit des Chefs der politischen Behörde gezwungen, den Saal vorzeitig zu 

verlassen, der Abgeordnete Schauer wurde dabei durch einen Steinwurf verletzt; am 23. Juni 

wurde die Kanzlei des Marburger Anwaltes Dr. Orosel durch eine Bombe zerstört, am 2. 

September kam es zu einer Schießerei in Šoštanj/Schönstein, am 30. Dezember schließlich 

zerstörte eine Bombe den Saal der Brauerei Göss in Maribor/Marburg. – Man kann es sich leich 

vorstellen, wie sehr diese Ereignisse zur politischen Einschüchterung der Deutschen in 

Slowenien beitrugen.” (Suppan 1988: 199 – 200)
16

 

Dat de politieke emancipatie van de Duitsers in Slovenië veel voeten in de aarde had, is 

ondertussen duidelijk geworden. Bomaanslagen en gewelddadige opstootjes tussen beide 

partijen illustreren de gevoeligheid voor deze politieke organisatie. Suppan (1988) merkt 

terecht op dat deze gebeurtenissen zeker bijdroegen tot de politieke intimidatie van de Duitse 

minderheid.  

In 1922 verzamelden de vertegenwoordigers van de Duitse minderheid in Joegoslavië zich 

in Hatzfeld
17

 in het Noorden van Servië. Daar stelden de Duitsers op 17 december 1922 een 

programma op. Vasilij Melik (1986) stelt dat dit programma zich vooral richtte op het zich als 

één volk vrij te mogen organiseren om zo hun culturele, nationale en economische opdrachten 

uit te kunnen voeren. Ze vinden dat het iedere staatsburger vrij moet staan zijn eigen 

verbondenheid met volk te bepalen (Melik 1986: 323). Zoals Wehler (1980: 27 – 28) reeds 

zei, vormde zich in dit gebied, in het Noorden van Servië, het centrum voor de organisatie van 

de Duitse minderheid. Vasilij Melik (1986) haalt aan dat in dit gebied immers meer dan de 
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 Met de “Abgeordnete Schauer” bedoelt Suppan (1988) de afgevaardigde Schauer, die voor de Duitse 

minderheid politiek opkwam. Hij was de uitgever van de Duitse krant Cillier Zeitung in Celje. 
17

 Hatzfeld werd in 1923 afgestaan aan Roemenië. Het stond voor korte tijd onder Servisch bestuur, na het 

verdrag van Trianon. Volgens Melik (1986: 323) was dit hoofdzakelijk Duits bevolkt.  
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helft van alle Duitsers in Joegoslavië leefden en zo dus het politieke zwaartepunt van de 

Duitse minderheid in Joegoslavië vormde. 

 

3.3.2 Verkiezingen
18

 

 

Janez Cvirn (2002) geeft aan dat de Duitsers voor het eerst konden deelnemen aan de 

parlementsverkiezingen in 1923, ondanks het protest van de minister dr. Vekoslav Kukovec 

bij koning Aleksander (Cvirn 2002: 130; Suppan 1988: 199). 

Vasilij Melik (1986) wijst op de vraag of de Duitse minderheid als een aparte partij of 

samen met een Sloveense op het voorgrond zou treden. Melik stelt dat in het jaar 1923 reeds 

uitvoerige onderhandelingen over een eventueel samenvoegen met de radicale partij van Pašić 

bestonden. Deze onderhandelingen ondervonden hevige kritiek van de Sloveense liberalen. 

Uiteindelijk ging de Duitse partij bij iedere van de drie verkiezingen (1923, 1925 en 1927) 

met een eigen kandidatenlijst naar de verkiezingen (Melik 1986: 323 - 324). 

Bij alle drie de parlementsverkiezingen was het Joegoslavische Slovenië in drie 

kieskringen ingedeeld: Kranjska, Štajerska en Ljubljana. Over de verkiezingen geeft Melik 

(1986) het volgende nog mee: 

“Opozoriti je treba na to, da so se delili mandati za vsako volilno okroţje posebej. Število 

glasov, ki jih je kaka stranka dosegla v vsej drţavi, je bilo za dodeljevanje mandatov brez 

pomena. Vsako volilno okroţje je bila enota zase. Tudi strank volilna zakonodaja ni poznala. 

Zanjo so obstajale sačo kandidatne liste, poimenovane po nosilcu. Praksa je seveda govorila o 

strankah; kandidati na nekaterih kandidatnih listah so pripadali različnim strankam, tako da 

lahko govorimo o koalicijskih kandidatnih listah.” 
19

 (Melik 1986: 324) 

De resultaten die Melik (1986) daarna meegeeft, moeten dus in het licht van dit citaat 

bekeken worden. De Duitsers traden immers bij alle drie de verkiezingen enkel in de 

kieskring van Štajerska aan. De lijsttrekker was Franz Schauer in 1923 en 1925, de uitgever 

van de Duitse krant Cillier Zeitung in Celje, in 1927 was Dr. Luthar Mülheisen, een advocaat 

uit Maribor, de lijsstrekker (Melik 1986: 324). 

Bij de verkiezingen van 1923 haalden de Duitsers onder leiding van Schauer 5.981 

stemmen van de 97.491 stemmers binnen. Dit komt neer op 6% en plaatste hen bijgevolg op 

een derde plaats, na de Sloveense volkspartij onder leiding van Korošec en de boerenpartij 

onder leiding van Radić. Dat was het grootste succes dat de Duitse minderheid zou behalen. 
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 In het appendix vindt men de tabel met daarin de resultaten van de verkiezingen van 1923/1925 en 1927 terug. 

Als bron hiervoor werd het artikel van Vasilij Melik (1986: 324) gebruikt. 
19

 Het is belangrijk op te merken, dat de mandaten voor iedere kieskring apart berekend werden. Het aantal 

stemmen die een partij in de gehele staat haalde, was niet van belang voor de verdeling van de mandaten. Iedere 

kieskring was een eenheid op zich. De kieswetgeving kende ook geen partijen, voor haar bestonden er enkel 

kandidatenlijsten, genaamd naar de lijsttrekkers. In de praktijk werd er natuurlijk over partijen gesproken. De 

kandidaten op enkele kandidatenlijsten waren lid van verschillende partijen, zodat we van coalitiekandidaten 

kunnen spreken. 
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Niettemin dient er opgemerkt te worden dat de Sloveense volkspartij 58% en de boerenpartij 

10% van de stemmen wonnen. De Sloveense volkspartij domineerde volkomen. 

Melik (1986) en Cvirn (2002) merken op dat er tijdens de verkiezingen van 1925 een grote 

kiesterreur gevoerd werd door de regering van Pašič – Pribićević, waardoor het aantal 

stemmen voor de Duitsers naar 4.362 viel. Ondanks de daling in de cijfers behaalden ze nog 

een vierde plaats, met 4% van de stemmen. 

Bij de verkiezingen van 1927 haalden de Duitsers bijna evenveel stemmen binnen als in 

1923: 5.790. Met de behaalde 6% van de stemmen hadden ze ook nu de vierde plaats behaald.  

Ondanks deze behoorlijke resultaten bleef het verhoopte succes uit. Ze haalden geen plaats 

bij de afgevaardigden. De kieswet speelde vooral in het voordeel van de grotere partijen 

volgens Melik (1986). Er bestond immers een eliminatiecoëfficiënt
20

, die de Duitsers net niet 

haalden. Toch lukte het hen om één maal, in 1923, een plaats bij de afgevaardigden te 

veroveren. Voor de grootste kieskringen gold er immers een aanvullingsbepaling die stelde 

dat wanneer er slechts 2 partijen het grondmandaat (eliminatiecoëfficiënt) overschrijden, de 

derde partij ook een mandaat toegekend kreeg. Op die manier werd Schauer de afgevaardigde 

voor de Duitse partij (Melik 1986: 325). 

Na de parlementaire democratie van 1921 tot 1929 greep koning Aleksander in 1929 de 

macht naar aanleiding van de politieke crisis in het land. Vanaf dat moment werd het 

Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen officieel een persoonlijke dictatuur van de 

koning. Koning Aleksander verbood alle politieke partijen, ontbond de Vidovdan constitutie 

en het parlement. Hij stelde het dictatoriaal regime in, waarvan hij dacht dat het maar voor 

korte tijd zou zijn (Luthar 2008: 400). 

 

3.3.3 Reciprociteit 

 

In de jaren ‟20 kwam in de betrekkingen tussen Joegoslavië en Oostenrijk de 

minderhedenvraag op de voorgrond. Zoals eerder aangehaald bevonden er zich Slovenen in 

het Oostenrijkse Karinthië. Volgens Cvirn (2002) waren de Duitsers in Slovenië zich bewust 

van het feit dat hun situatie afhing van die van de Slovenen in Karinthië. Direct na het 

volksreferendum in Karinthië (en op basis van de uitlatingen van verschillende Joegoslavische 

en Sloveense politici) liet de Duitse minderheid weten dat ze de minderhedenproblematiek op 

grond van “reciprociteit” wilden oplossen. 

Tone Zorn (1974) legt uit dat de Duitse minderheid na het afschaffen van de Duitse 

cultuurorganisatie Kulturbund (Pribičević gaf de vervolging van de Slovenen in Oostenrijk als 

reden op) zich tot de Duitse overheid in Klagenfurt richtte, om de levensomstandigheden van 

de Slovenen in Karinthië te verbeteren. Ze streefden vooral naar een culturele autonomie in 
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 Voor de kieskring van Štajerska, de grootste in de gehele staat, waren er 15 mandaten beschikbaar. Het aantal 

ingediende stemmen gedeeld door 16 gaf dus het totaal aantal mandaten, dat een partij mocht invullen. Dit 

vormde de eliminatiecoëfficiënt. 
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beide gebieden, om zowel de situatie van de Slovenen in Karinthië, als die van de Duitsers in 

Joegoslavië te verbeteren (Zorn 1974: 347). 

De reciprociteit tussen beide minderheden (de Duitsers in Slovenië/Joegoslavië en de 

Slovenen in Oostenrijk) hield dus in dat de ene minderheid de situatie van de andere 

minderheid probeerde te verlichten, om op die manier de eigen omstandigheden beter te laten 

worden. De Duitse minderheid probeerde dus via de Oostenrijkse overheid invloed uit te 

oefenen op de Joegoslavische overheid.  

Toen in 1924 en 1925 de druk van de overheden op de Duitse minderheid opnieuw 

verscherpt werd, probeerden de politieke vertegenwoordigers van de Duitse minderheid een 

zo snel mogelijke oplossing te vinden voor de minderhedenproblematiek in Joegoslavië en 

Oostenrijk (Ferenc & Repe 2004: 151).  

Volgens Suppan (1988) was er nog een andere reden voor deze weg van wederkerigheid: 

“Nach seiner Aufnahme in den Völkerbund 1926 übernahm Deutschland als neues Mitglied des 

Völkerbundrates zunehmend auch die Schutzmachtfunktion für die jugoslawischen Deutschen, 

und dies umso wirksamer, als König Alexanders Außenpolitik ab 1927 – parallel zum Bündnis 

mit Frankreich – vorsichtige Annäherung an Berlin als Gegengewicht gegen Mussolinis 

Expansionspläne suchte. Außerdem begann in der jugoslawischen Innenpolitik der Parteienstreit 

zu eskalieren, der schließlich zur Einführung der Königsdiktatur mit einer Reihe zentralistischer 

administrativer Maßnahmen führte, die die Minderheitenfragen in den Hintergrund treten 

ließen.” (Suppan 1988: 202) 

Duitsland probeerde dus na zijn opname in de Volkerenbond de bescherming van de 

Joegoslavische Duitsers op zich te nemen. Koning Aleksander zocht ook (voorzichtige) 

toenadering naar Berlijn om een tegengewicht te bieden voor de expansieplannen van 

Mussolini. Suppan (1988) merkt vervolgens op dat eens de Koningsdictatuur in Joegoslavië 

afgekondigd werd naar aanleiding van de politieke binnenlandse crisis, de 

minderhedenproblematiek op de achtergrond verzeild raakte.  

Ferenc & Repe (2004) vermelden dat het omstreeks 1928 duidelijk werd, dat culturele 

autonomie voor beide minderheden niet realistisch was. De Duitse politieke leiding in 

Slovenië verliet dan maar het pad van de reciprociteit en probeerde hun situatie via andere 

manieren te verbeteren: 

“Aprila 1929 so s Spomenico o poloţaju Nemcev v Sloveniji, ki je opozarjala na protinemške 

ukrepe jugoslovanskih oblasti po l. 1918, nameravali vplivati na manjšinsko razpravo pred 

Društvom narodov. […] Zaradi zunanjepolitičnega pribliţevanja Nemčiji so se l. 1930 

jugoslovanske oblasti odločile spremeniti svojo manjšinsko politiko. Manjšina je bila vse do 
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srede tridesetih let, ko se je njen poloţaj začel slabšati, deleţna primerne zaščite.”
21

 (Ferenc & 

Repe 2004: 151) 

“Na začetku druge polovice 30. let so predstavniki nemške manjšine v Sloveniji poskušali 

oţiviti idejo o recipročni ureditvi manjšinske problematike v Sloveniji in Avstriji. Zaradi 

naraščajoče nacistične usmeritve in iredentičnih teţenj so bili takšni poskusi obsojeni na 

neuspeh.” 
22

 (Ferenc & Repe 2004: 151) (zie ook Suppan 1988: 222-224) 

De Duitse minderheid slaagde dan toch ongeveer in zijn opzet. Tot het midden van de jaren 

'30 genoot ze enige bescherming. Niettemin merken Ferenc en Repe (2004: 151) terecht op 

dat door toedoen van het groeiende nazisme het regime later weer strenger wordt. Enige 

pogingen via reciprociteit de minderhedenproblematiek te regelen mislukten.  

De reciprociteit was niettemin een logisch principe. De Duitse minderheid had het volgens 

de overheid beter dan de Sloveense minderheid in Karinthië, maar door bij de eigen overheid 

de zaak van de Slovenen te bepleiten hielp uiteindelijk de situatie (zij het voor korte tijd) van 

de Duitse minderheid te verbeteren. Suppan (1988) merkt hierbij wel op dat de Joegoslavische 

regering vooral de Duitsers in het noorden van Servië, in de Vojvodina, op het oog had. Over 

de Duitse minderheid in Slovenië (Kranjska en Štajerska) wordt er volgens Suppan (1988: 

205) geen woord gerept. De reciproque oplossing voor de minderhedenproblematiek was dus 

een mooi concept, dat in de realiteit echter weinig uitgehaald had. 

 

3.3.4 Nazisme 

 

Reeds in het voorjaar van 1933 waren de eerste tekenen van nationaalsocialistische 

propaganda zichtbaar bij de Duitsers in Slovenië. Op huizen in Kočevje kon men de eerste 

hakenkruizen zien, in Celje begonnen de Duitsers zich met “Heil Hitler” te begroeten, men 

luisterde gezamenlijk naar de radiotoespraken van Hitler…
23

 Suppan (1988) vermeldt onder 

meer de krant “die Deutsche Zeitung” uit Celje, die op 9 maart de machtsovername van Hitler 

openlijk verwelkomt.  

Ferenc & Repe (2004) merken op dat de nationaalsocialistische ideeën vooral onder de 

Duitsers in Slovenië snel gelijkgezinden vonden, onder wie vooral jonge intellectuelen die 

tijdens hun studies in Duitsland met het nationaalsocialisme in contact kwamen. Ze wijzen 

ook op het belang dat de zogenaamde Schwäbisch-Deutsche Kulturbund had met betrekking 
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 In april 1929 probeerde men met een memorandum over de situatie van de Duitsers in Slovenië, dat op de anti-

Duitse maatregelen van de Joegoslavische overheid na 1918 wees, invloed uit te oefenen op het 

minderhedendebat voor de Volkerenbond. […] Omwille van de buitenlandse politieke toenadering tot Duitsland 

besloot de Joegoslavische overheid zijn minderhedenpolitiek te veranderen. Alle minderheiden kregen tot het 

midden van de jaren ‟30, wanneer hun situatie begon te verslechteren, bescherming. 
22

 In het begin van de tweede helft van de jaren ‟30 probeerden de vertegenwoordigers van de Duitse minderheid 

in Slovenië hun idee van een wederzijdse regeling der minderheden in Slovenië en Oostenrijk door te zetten. 

Omwille van de toenemende nazistische richting en afvallige tendensen waren dergelijke pogingen tot mislukken 

gedoemd. 
23

 Zie Suppan (1988: 210); Cvirn (2002: 134); Ferenc & Repe (2004: 158); Nećak (2004: 349) 
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tot het nazisme. Die cultuurbond was de centrale culturele inrichting voor de Duitsers in 

Joegoslavië tussen de twee wereldoorlogen. Het programma van deze cultuurbond omvatte 

onder meer het behoud van de nationale identiteit, het opstellen van een onderwijsprogramma 

dat de Duitse minderheid beviel, het stichten en ontwikkelen van onderwijs- en 

ontwikkelingsinstellingen, het uitbreiden van een Duits leerkrachtenkorps en geestelijken. In 

de Vojvodina bevonden zich de meeste organisaties van de Kulturbund, maar in Slovenië was 

ze niet werkzaam tijdens de jaren ‟20 (Ferenc & Repe 2004: 157). Pas vanaf 1930, toen de 

regering de cultuurbond een onbegrensde zelfstandigheid toekende
24

, verspreidde de 

Kulturbund zich ook in Slovenië. Ferenc en Repe (2004) stellen dat de jonge Duitse 

intellectuelen een enorme druk uitoefenden op de oude, traditionele leiding van deze 

cultuurbond (Ferenc & Repe 2004: 157). Ze verwoorden de gevolgen van dergelijke druk als 

volgt: 

“Spori med t.i. obnovitelji, obnoviteljskim gibanjem (Erneuerungsbewegung), t.j. simpatizerji 

nacionalsocializma in vodstvom Kulturbunda so postajali vse močnejši in agresivnejši. Kljub 

ostrim meram proti obnoviteljem in njihovim izključitvam je navdušenje nad 

nacionalsocialističnimi idejami oz. z obnoviteljskim gibanjem zajemalo vedno večji del 

članstva. K temu so pripomogli gospodarski in politični uspehi nacistične Nemčije, ki jim je pri 

tem izdatno pomagala prek svojih najrazličnejših organizacij. Leta 1939 so obnovitelji prevzeli 

oblast, staro, Jugoslaviji lojalno vodstvo, pa je moralo zapustiti poloţaje.” 
25

 (Ferenc & Repe: 

157 – 158) 

Op deze manier kwamen de aanhangers van het nationaalsocialisme aan de macht binnen 

de cultuurbond. Ferenc en Repe (2004) wijzen op een vergelijkbaar proces bij de Duitse 

groepen in Roemenië en Hongarije. Ze stellen ook vast dat de Joegoslavische machtdragers 

zich niet sterk genoeg verzetten tegen de vernieuwers, die steeds meer de voorbeelden uit 

Duitsland volgden. 

Sloveense maatregelen tegen het vroeg oprukkende nationaalsocialisme lieten volgens 

Suppan (1988) niet lang op zich wachten. In Ptuj in 1933 werden Duitse opschriften op 

winkels en lokalen beklad, Duitse handelaars werden geboycot. Die handelaars zochten hulp 

bij de Duitse gezant von Heeren, die zich daarover vruchteloos beklaagde bij het ministerie 

van Binnenlandse Zaken in Belgrado (Suppan 1988: 210). Hij werd echter op de toenemende 
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 In april 1931 werden er echter nieuwe regels uitgevaardigd (Ferenc & Repe 2004: 157). 
25

 De conflicten tussen de zogenaamde vernieuwers, de vernieuwingsbeweging (Erneuerungsbewegung), 

waarmee men de sympathisanten van het nationaalsocialisme bedoelt, en de leiding van de cultuurbond werden 

steeds sterker. Ondanks de harde maatregelen tegen de vernieuwers en haar uitgeslotenen, begeesterden de 

nationaalsocialistische ideeën of de vernieuwingsbeweging een steeds groter deel van de leden. Hiertoe droegen 

de economische en politieke successen van Nazi-Duitsland bij, die daarbij de verschillende organisaties heel 

vrijgevig hielp. In het jaar 1939 namen de vernieuwers de macht over en de oude leiders, die zich loyaal 

opstelden ten opzichte van Joegoslavië, moesten hun posities verlaten. (Met uitgeslotenen bedoelen Ferenc & 

Repe de lokale organisaties die de leiding van de Kulturbond ontbonden had, omdat deze niet trouw aan het oude 

bestuur waren.) 
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nationaalsocialistische bezigheden, onder andere in de Kulturbund, van de Duitsers in 

Slovenië gewezen. 

Suppan (1988), Ferenc & Repe (2004) en Dušan Nećak (2004) wijzen er op dat na de 

mislukte putsch van Oostenrijkse nazi‟s tegen de Dollfuss-regering in 1934, vele van deze 

nazi‟s toevlucht vonden in Slovenië en Kroatië. Om de relatief goede verstandhouding tussen 

Oostenrijk en Joegoslavië te handhaven werden er een aantal maatregelen tegen deze 

gevluchte putschisten getroffen (Suppan 1988: 212 - 213). 

In Kočevje werd het nazisme vooral verspreid door de studentenvereniging Deutsche 

Studentenschaft. Die stuurde Duitse studenten van de universiteit van München naar Kočevje 

met de intentie het nazisme te verspreiden (Ferenc & Repe 2004: 158).
26

 In Ulm werd er een 

school voor landbouwers uit Kočevje gesticht (in 1937 en 1938) om deze vakkundig en ideëel 

te vormen. Na hun terugkeer verdeelden ze nazipropaganda en voerde druk uit op de 

bevolking (Ferenc & Repe 2004: 158) (Cvirn 2002: 137).
27

 

Duitsland mengde zich dus steeds directer in de binnenlandse politiek van Joegoslavië. Zo 

bezocht de Duitse gezant von Heeren de minister van Binnenlandse Zaken Anton Korošev en 

verlangde van hem te stoppen met druk uit te oefenen op de Duitse minderheid en dreigde 

tegelijkertijd met het feit dat Duitsland in staat was zijn volksgenoten de nodige bescherming 

te bieden (Nećak 2004: 353). 

Na de Anschluss van Oostenrijk aan Nazi-Duitsland, wanneer Slovenië bijgevolg een 

buurland werd kwam het nazisme nog sterker op onder de Duitsers in Slovenië. Hierdoor was 

Joegoslavië nog meer blootgesteld aan de nazipropaganda. De tegenstellingen tussen de 

minderheid en de Sloveense bevolking werden hierdoor nog scherper, een samengaan van 

beide volken was dus al helemaal niet meer mogelijk, aldus Ferenc en Repe (2004: 159)
28

. Ze 

stellen het zelfs zo: “upanje in ţelje pripadnikov nemške manjšine, da bodo kmalu zdruţeni z 

nemškim rajhom, so postajala vedno večja in mnoţičnejša. Odnosi med Slovenci in Nemci so 

se zaostrovali”
29

 (Ferenc & Repe 2004: 159)  

Cvirn (2002: 144) stelt dat na de Anschluss en de occupatie van Tsjechië in maart 1939 de 

nazistische Duitse minderheid zich engageerde in het vergaren van inlichtingen voor de 

Sicherheitsdienst en de Abwehr. 

Ferenc en Repe (2004) merken in hun besluit nog op: 

“Sodelovanje z nemško obveščevalno sluţbo, prevzem oblasti še pred prihodom nemških čet v 

nekaterih mestih, aktivno sodelovanje pri mnoţičnem izganjanju Slovencev in pri drugih 

okupacijskih ukrepih pomembna vloga v nemški aneksionistični in raznarodovalni politiki so 

zato po drugi svetovni vojni pripeljali do prepričanja o njihovi kolektivni krivdi (kar je bil sicer 
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 Zie ook Cvirn (2002: 137). 
27

 Zie ook Ferenc (1994: 104 – 106). 
28

 Zie ook Nećak (2004: 353). 
29

 De hoop en de wens van de leden van de Duitse minderheid, dat ze binnenkort met het Duitse Rijk verenigd 

zullen zijn, werd steeds groter en sterker. De verhoudingen tussen Slovenen en Duitsers werden scherper. 
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tedaj splošen evropski proces) in posledično do izgona in drugih ukrepov, ki so jih izvedle 

povojne jugoslovanske in slovenske oblasti.” 
30

 (Ferenc & Repe 2004: 160) 

 

3.4 Conclusie 

 

De gerechtelijke en politieke situatie van de Duitse minderheid in het interbellum was weinig 

benijdenswaardig. De repressieve politiek gevoerd door de overheid van het Koninkrijk der 

Serviërs, Kroaten en Slovenen en later het Koninkrijk Joegoslavië, maakte de Duitse 

minderheid ongetwijfeld gevoelig voor sterke, nationalistisch georiënteerde invloeden van 

hun vaderland. Ondanks verschillende pogingen, denk maar aan de reciproque oplossing, 

mislukten beide volkeren in hun streven naar samenleven in hetzelfde gebied.  

Seton-Watson (1935: 69) merkt op dat er een inschattingsfout gemaakt werd in 1919. De 

vredesconferentie legde immers niet alle machten dezelfde verplichtingen op. Het drong de 

kleinere, nieuwe landen het Minderhedenverdrag op, en maakte het een voorwaarde om hun 

nieuwe status in Europa te erkennen, dat terwijl sommige andere grootmachten geen enkele 

verplichting opgelegd kregen. 

Dat de Duitse minderheid in Slovenië en bij uitbreiding in Joegoslavië sterk beïnvloed 

werd door het nazisme, hoeft helemaal niet te verwonderen. De Slovenen koeioneerden de 

Duitsers met hun nieuwe politieke macht na de val van Oostenrijk - Hongarije, en buitten hun 

macht ook uit. Zo bestond er nog de onderwijsproblematiek, die later besproken zal worden. 
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 De samenwerking met de Duitse inlichtingendienst, de machtsovername voor de aankomst van de Duitsers in 

enkele steden, het actief meewerken bij de massale verdrijving van Slovenen en bij andere bezettingsmaatregelen 

als de belangrijke rol in de Duitse annexatie- en assimilatiepolitiek hebben na de Tweede Wereldoorlog 

bijgedragen tot de overtuiging van hun collectieve schuld (dat was toen een algemeen Europees proces) en tot de 

verdrijving en andere maatregelen, die de Joegoslavische en Sloveense naoorlogse machtshebbers uitvoerden.  



26 

 

4. Sociaaleconomische situatie 

 

4.1 Inleiding 

 

Voor de val van de Habsburgse monarchie vormde de Duitse minderheid de boven- en 

middenlaag van de samenleving op het grondgebied van het huidige Slovenië (Rumpler-

Suppan 1988: 21). Zoals in het vorige hoofdstuk al besproken werd, hadden de Duitsers na de 

val in 1918 weinig politieke macht meer over. Suppan (1988: 188) merkt echter op dat hun 

socio-economische waarde niet daalde. Ook Boţo Repe (2001) stelt dat, ondanks de vele 

pogingen van de Joegoslavische en Sloveense autoriteiten, de Duitse minderheid een 

omvangrijk grootgrondbezit en onroerende goederen had. Hij merkt op dat behalve de 

Duitsers in Kočevje en in Apaško Polje, waar ze voornamelijk in de landbouw actief waren, 

de Duitse minderheid economisch heel sterk was (Repe 2001: 239). 

In dit hoofdstuk zal er dieper op ingegaan worden op welke wijze de Duitse minderheid 

zich economisch sterk hielden, en welke maatregelen de Sloveense en Joegoslavische 

overheid tegen hen troffen. 

 

4.2 De socio-economische situatie van de Duitse minderheid 

 

4.2.1 Eigendommen 

 

Arnold Suppan (1988: 188) stelt dat de Duitse minderheid een sterke minderheid op socio-

economisch vlak was. Zo zijn er de grootgrondbezitters in Kočevje, Meţiška dolina en 

Spodnja Štajerska, terwijl Duitse industriëlen en groothandelaars in Maribor, Celje en Ptuj 

huizen bezaten. Hij vermeldt dat de Duitsers die in de omgeving van Gornja Radgona en 

Apaško Polje leefden in 1934 economisch zelfs sterker stonden dan de Sloveense boeren en 

grondbezitters daar.  

Janez Cvirn (2002: 125) stelt dat de Duitsers in Slovenië, ondanks hun numerieke 

minderheid, de economisch meest stabiele situatie hadden in vergelijking met de Duitsers in 

de andere landen. Hij haalt ook het omvangrijke grootgrondbezit aan, het bezit van grote 

industrieën en (groot)handelsbedrijven. In Spodnja Štajerska haalt Cvirn ook de sterke situatie 

van de Duitse huiseigenaars aan. Hij somt ook enkele concrete voorbeelden op: 

“ V rokah slovenskih Nemcev so bile: tekstilni tovarni v Trţiču in Litiji, pivovarna Union v 

Ljubljani, tovarna cementa v Mojstrani, tovarna klobukov Universale v Domţalah, Westnova 

tovarna emajlirane posode v Celju, Hutterjeva tekstilna tovarna v Mariboru, Woschnaggova 
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usnjarna v Šoštanju, Abelova steklarna v Hrastniku, Lauricheva tovarna usnja v Konjicah, po 

letu 1929 tudi Kranjska industrijska druţba na Jesenicah.” 
31

 (Cvirn 2002: 125) 

De aangehaalde voorbeelden illustreren de industriële macht van de Duitse minderheid. 

Cvirn (2002: 125) haalt echter ook het bankwezen aan. Zo bezaten de Duitsers onder meer het 

Mariborse kredietbedrijf met ongeveer 10 miljoen dinar inleg in 1929. Ze voerden zelfs het 

hoogste woord het bestuur van het kredietbedrijf van Ljubljana (Cvirn 2002: 125). 

Ferenc en Repe (2004) wijzen erop dat de Duitse minderheid in Štajerska meer dan de helft 

van de wijngaarden bezaten en dat in de grotere steden (Maribor, Celje en Ptuj) 40 tot 60% 

van alle onroerende goeden in hun bezit waren (Ferenc & Repe 2004: 155). 

Hans-Ulrich Wehler (1980) merkt echter op dat de Duitsers in Joegoslavië zelf vooral actief 

waren in de landbouw en ambachten. Hij stelt dat men moet opletten met een al te positieve 

voorstelling van de situatie van de Duitse boeren:  

“Es ist jedoch dabei zu berücksichtigen, dass davon nur eine Minderheit über genügend Boden 

verfügte, um eine Familie ernähren zu können. Zahlreiche Landwirte waren Zwergbesitzer mit 

einem Eigentum bis zu fünf Joch. Die häufige anzutreffende Klischeevorstellung von den 

Jugoslawiendeutschen, die sich nahezu ausschließlich aus reichen Bauern zusammengesetzt 

hätten, ist durchaus irreführend.” (Wehler 1980: 18) 

Hij merkt dus op dat er slechts een klein aantal van de Duitse boeren in staat was zijn 

familie te eten te geven. Vele landheren waren dus slechts “dwergbezitters” met een 

eigendom van slechts 5 juk
32

. We moeten wel voor ogen blijven houden dat Wehler in dit 

citaat het over de “Jugoslawiendeutsche” heeft, dus alle Duitsers op Joegoslavisch 

grondgebied. Wanneer Wehler over de Duitsers in Slovenië schrijft, stelt hij dat hun sociale 

oprichting afwijkt. Hij stelt dat het Sloveense landschap al tijdens Oostenrijks bestuur over 

een goed ontwikkelde industrie beschikte: 

“Nach der Eingliederung in das Königreich Jugoslawien war die wirtschaftliche und soziale 

Vorrangstellung der Deutschen durch behördliche Maßnahmen eingeschränkt worden. Dennoch 

behielten sie noch immer eine starke Position in Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. In 

der Gottscheer Sprachinsel herrschte die Landwirtschaft als wichtigster Beruf vor, aber die 

durch Erbteilung bedingten Klein- und Zwergwirtschaften und der karge Karstboden reichten 

für den Lebensunterhalt der Familien nicht aus, so dass sich viele Gottscheer außerhalb in der 

Industrie, Land- und Forstwirtschaf verdingten oder aber den Hausierhandel als zusätzliche 

Erwerbsquelle betrieben.” (Wehler 1980: 20) 
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 In de handen van de Sloveense Duitsers waren: textielfabrieken in Trţiče en Litija, de bierbrouwerij Union in 

Ljubljana, een cementfabriek in Mojstrani, de hoedenfabriek Universale in Domţale, de fabriek van 

geëmailleerd servies van Westen in Celje, de textielfabriek van Hutter in Maribor, de lederfabriek van 

Woschnagg in Šoštanj, het glazenmakerbedrijf van Abel in Hrastnik, de lederfabriek van Laurich in Konjice, na 

het jaar 1929 ook het Kranjska industriële vennootschap in Jesenice. (zie ook Suppan 1988: 190) 
32

 Een juk, of Joch in het Duits, is een oude vlaktemaat. Het komt neer op ongeveer een halve hectare. 
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Wehler stelt hier duidelijk dat ondanks de maatregelen van de overheid de Duitse 

minderheid nog steeds een sterke positie in industrie, handel, handwerk en nijverheid innam. 

Hij haalt ook de Duitsers in Kočevje (Gottschee) aan, die zoals eerder aangehaald 

voornamelijk in de landbouw actief waren. Net zoals Cvirn (2002) maakt hij duidelijk dat de 

landbouw niet genoeg oplevert om de gezinnen van voedsel te voorzien, waardoor velen zich 

gedwongen zagen te leuren als extra verdienste.  

Cvirn (2002) bevestigt het ontoereikende inkomen uit de landbouw en de vele leurders. Hij 

merkt ook op dat vele “Kočevarji” naar Amerika uitweken op het einde van de 19
e
 eeuw. 

Verdere inkomsten zou men volgens Cvirn in de houtzagerij en de bosbouw gevonden 

hebben. Hij besluit met de stelling dat de situatie van de Duitsers in Kočevje slechter was dan 

die van de Duitsers in Štajerska (Cvirn 2002: 126). 

 

4.2.2 Sociale structuur 

 

Suppan (1988) stelt zich de vraag of de socio-economische toestand van de Duitse minderheid 

in Slovenië effectief zo positief was, als de doorgaans representatieve Sloveense bronnen 

laten uitschijnen. Om dit te onderzoeken probeert hij zich een beeld te vormen op basis van 

statistieken. Zo stelt hij, dat in 1931 ongeveer 79 % van de Joegoslavische bevolking leefde 

van land- en bosbouw, slechts 10% van industrie en nijverheid, 5% van handel, krediet en 

verkeer en 4 % van openbare dienst, het leger en vrije beroepen. De Duitse bevolking van 

Slovenië week van deze structuur af: 25,9% bevond zich in de nijverheid, 21,7% was 

handelaar, 17,9% had vrije beroepen, 14,1% was boer, 13,2% was arbeider, 5,6% waren 

ambtenaren en gepensioneerden en 1,6% waren industriëlen (Suppan 1988: 190). 

Het minderhedeninstituut in Ljubljana gaf volgens Suppan (1988) in 1938 volgende sociale 

opbouw: 69 of 13% van alle dokters in Slovenie, 20 of 10,6% van alle ingenieurs en 600 of 

3% van alle sociaalverzekerde arbeiders waren Duitsers. 29 fabrieken, 18 

groothandelondernemingen, 11 stoomzagerijen, 2 mijnen en 1 steenfabriek, 1 waterzagerij en 

1 molen waren in Duits bezit (Suppan 1988: 190). Cvirn (2002) somde, zoals onder punt 

4.2.1, ook al een aantal Duitse bedrijven op.  

Ferenc & Repe (2004: 155) wijzen op de macht die de Duitse minderheid had op hun 

ondergeschikten, die vooral Slovenen waren. Hun invloed op deze sociaal afhankelijke 

Slovenen, zoals druivenplukkers, seizoenarbeiders, leerlingen in handel en nijverheid en 

huurders, was volgens Ferenc en Repe zelfs gevaarlijker dan hun economische waarde.  

 

4.3 Overheidsmaatregelen 

 

De Joegoslavische overheid nam een aantal maatregelen na de val van de Dubbelmonarchie 

om de eigen economie te beschermen. Ţarko Lazarević (2004) schreef een artikel over de 
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economische samenwerking tussen Slovenië en Oostenrijk, waarin hij een aantal van deze 

maatregelen bespreekt. Zijn artikel zal de basis vormen voor de volgende thema‟s.  

Ferenc & Repe (2004) merken echter op dat de overheidsmaatregelen niet gericht waren 

tegen de Duitse minderheid zelf om hun economische kracht te doen afnemen. Ze stellen dat 

deze maatregelen eerder tegen de buitenlandse staatsburgers gericht waren. Hoewel dit vaak 

samenvalt, mogen we de maatregelen niet als anti-Duits beschouwen volgens hen. Ze stellen 

dat de beide grondwetten (1921 en 1931) het vrije afsluiten van overeenkomsten in het 

economische leven toestonden, voor zover het niet in strijd was met de interesses van de 

maatschappij. Op die manier werd er een vrije economische bezigheid verzekerd en 

verplichtte de staat zich alle staatsburgers dezelfde mogelijkheden voor economische activiteit 

te geven, onafhankelijk van hun religieuze, nationale of politieke overtuiging. Volgens Ferenc 

en Repe (2004) nam de economische macht van de Duitsers na 1918 af, vooral op het 

financiële vlak aangezien hun politieke overwicht daar de basis voor was. Maar op alle andere 

vlakken bleef het zoals voor 1918, omdat de staat niets actief tegen de Duitse minderheid op 

economisch vlak ondernam (Ferenc & Repe 2004: 154). 

 

4.3.1 Sekwestratie 

 

Na de val van Oostenrijk – Hongarije werden er maatregelen getroffen om de eigen economie 

te beschermen. Zo vermeldt Cvirn (2002: 121) het bevel van de regering in 1918 tot 

sekwestratie ( = gerechtelijke beslaglegging op een goed en het beheer daarvan door een van 

rechtswege aangesteld persoon) van de bezittingen van vijandelijke landen. Tot het jaar 1923 

nationaliseerde men een deel (volgens Cvirn echter een klein deel, zie Cvirn 2002: 121) van 

de Duitse bezittingen in Slovenië, om aan dit bevel te voldoen.  

Ţarko Lazarević (2004) vermeldt het volgende over de sekwestratie in zijn artikel over de 

economische samenwerking tijdens het interbellum: 

“Opaţali so namreč, da je prihajalo do primerov nenadzorovanega prenosa sredstev v tujino in 

zamenjav nepremičnin. Zato je Narodna vlada predzadnji dan iztekajočega se leta 1918 ukazala 

postaviti pod drţavni nadzor (sekvester) podjetja, stavbe in zemljišča v lasti tujcev. Z naredbo je 

slovenska vlada podvrgla nadzoru vsa podjetja, ki so dobiček odvajala v tujini, ali pa je sumila, 

da se ţelijo v Sloveniji izogniti obdavčitvi.” 
33

 (Lazarević 2004: 116) 

De sekwestratie kan men dus als een protectionistische maatregel beschouwen. De regering 

wou het vermogen dat zich op het eigen grondgebied bevond na de val van de 
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 Ze bemerkten namelijk, dat het tot gevallen van ongecontroleerde transfers van middelen naar het buitenland 

en het ruilen van onroerende goederen gekomen was. Daarom verordende de nationale regering, op de 

voorlaatste dag van het jaar 1918, dat bedrijven, gebouwen en percelen grond in het bezit van buitenlanders 

onder staatscontrole (sekwester) gesteld moesten worden. Met deze verordening installeerde de Sloveense 

regering een controle-instantie voor alle bedrijven die hun winst naar het buitenland verstuurden, of die verdacht 

worden de belastingen in Slovenië te willen ontduiken. 
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Dubbelmonarchie beschermen. Lazarević (2004: 116) stelt daarom ook dat alle 

vennootschappen die hun centrale zetel in het buitenland hadden, een dochterfirma in 

Slovenië moesten oprichten. Vennootschappen, die hun kantoren en winkels uitsluitend op 

Sloveens grondgebied hadden, moesten ook hun hoofdzetel in Slovenië onderbrengen. Om 

hierop toe te zien werden er op kosten van de bedrijven controleurs aangesteld, die vergaande 

volmachten hadden. Het was hun opdracht het financieel beleid op te volgen en de interesses 

van het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen te beschermen. Hij legt ook uit dat de 

centrale regering in Belgrado in 1919 een statuut uitbracht dat het registreren en liquideren 

van het vermogen van iedere buitenlander, die volgens de Servische wetten van 1915 en 1916 

als vijanden werden beschouwd, gelaste. Deze vijanden waren concreet alle landen waartegen 

men gevochten had. Enerzijds is deze regel niet zo uitgebreid als de Sloveense maatregel van 

1918, maar anderzijds, zo stelt Lazarević, gaat deze wel verder. Het maakte de overname van 

buitenlandse eigendommen door Joegoslavische staatsburgers immers mogelijk (Lazarević 

2004: 116). 

 

4.3.2 Agrarische reformatie 

 

Cvirn (2002: 125) stelt dat de agrarische reformatie heel wat meer de Duitse economische 

kracht verstoorde, de reformatie verzwakte immers het grootgrondbezit. Cvirn (2002), 

Lazarević (2004) en Suppan (1988) vermelden dat in 1918 het grootgrondbezit in Slovenië 

meer dan 200.000 ha omvatte, waarvan het merendeel in Duits bezit was. Onder druk van 

agrarische revolutionaire bewegingen kondigde de nationale raad in 1918 al een reformatie 

aan, prinsregent Aleksander verkondigde dan in januari 1919 dat het land diegene die het 

bebouwt, toebehoort. In februari dat jaar kwam er dan een wet die de onteigening van alle 

grootgrondbezittingen tegen een rechtvaardige schadeloosstelling vastlegde (Lazarević 2004: 

117). Volgens Lazarević (2004) zou het onteigende land de landloze bevolking en de boeren, 

die zelf niet genoeg land bezaten, toekomen. Ieder zou zoveel land krijgen als hij met de 

familie zou kunnen bebouwen. Ook de grote bossen zouden staatseigendom worden, maar de 

boeren kregen het recht op weiden, brand- en bouwhout.  

Lazarević (2004) vermeldt dat in de zomer van 1919 het begrip “grootgrond” gedefinieerd 

en bepaald werd, zodat enkel die gronden onteigend werden die de maximale toegelaten 

grootte overstegen. Voor Slovenië betekende dit dat landerijen maximaal 75 ha aan 

bebouwbare oppervlakte op een totaaloppervlakte van 200 ha mochten hebben. Alle delen die 

deze grenzen overstegen, zouden onteigend worden. De vrijgekomen stukken land werden 

niet als eigendom overdragen, maar in pacht gegeven. Lazarević (2004) stelt dat in Slovenië 

208 grootgronden de maximale oppervlakte overschreden (Lazarević 2004: 117). 

Suppan (1988) geeft nog mee dat de agrarische reformatie ook de verpachting van 

landerijen van buitenlandse eigenaars aan binnenlandse belangstellenden met zich meebracht. 
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Hij vermeldt hierbij de landgoederen in Kranjska en Štajerska, die vooral Oostenrijks en Duits 

bezit waren (Suppan 1988: 183). 

Uiteindelijk had de agrarische reformatie geen groot effect op de economie, omdat het hier 

vooral om een politieke maatregel ging, stelt Lazarević (2004: 117). Ook Suppan (1988: 184) 

en Cvirn (2002: 126) merken op dat ondanks de agrarische reformatie het Duitse 

grootgrondbezit in stand bleef.  

 

4.4 Conclusie 

 

De Duitse minderheid had in Slovenië tijdens het interbellum een economisch sterkere situatie 

dan de Sloveense bevolking zelf. Niettemin heeft de Joegoslavische overheid de Duitse 

minderheid ook op dat vlak niet gespaard. In het vorige hoofdstuk werd er al over ontslagen 

en onteigeningen gesproken, die zonder enige twijfel de economische en sociale status van 

voor de Eerste Wereldoorlog veranderde. De sekwestratie en agrarische reformatie hebben 

ook hun steentje daartoe bijgedragen, maar al bij al stond de Duitse minderheid economisch 

sterk.  

Zoals Ferenc & Repe (2004: 154) opmerkten, waren de meeste economische maatregelen 

vooral protectionistisch bedoeld en hadden ze zeker geen anti-Duitse bijbedoelingen. Vele 

buitenlandse vermogens en bezittingen werden genationaliseerd na de val van de 

Dubbelmonarchie. 

Het contrast in sociale opbouw van beide volkeren is duidelijk op te merken. De 

Joegoslavische bevolking was voornamelijk tewerkgesteld in de landbouw, terwijl de Duitse 

minderheid sociaal een hogere status invulde. Denken we maar aan de grootgrondbezitters in 

Kranjska en Štajerska, het bezit van onroerende goeden in Celje, Ptuj en Maribor. De 

uitzondering hierop vormden dan de Duitsers die in Kočevje actief waren. In dit landelijke 

taaleiland vormde landbouw immers de belangrijkste economische activiteit. Janez Cvirn 

(2002) stelt het als volgt: “V gospodarskem pogledu je bil poloţaj kočevskih Nemcev 

bistveno slabši od nemštva na Štajerskem.” 
34

 (Cvirn 2002: 126) Dit contrast kan men echter 

ook opmerken tussen de Duitse minderheid in Slovenië en de Duitsers elders in het rijk. De 

Duitse minderheid kwam oorspronkelijk als landbouwers en handwerkers in het land en 

bleven in die richting actief, behalve dan in Slovenië, waar zij sociaal en economisch een 

trede hoger stonden. 

Hans-Ulrich Wehler (1980) stelt dat de overheid in het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en 

Slovenen door bepaalde maatregelen de stevige positie van de Duitsers op economisch vlak 

kon beperken, maar dat ze niettemin industrieel sterk stonden en een belangrijke rol speelden 

in handel en nijverheid (Wehler 1980: 20). 
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 Vertaling uit het Sloveens: In economisch opzicht was de situatie van kočevski Duitsers wezenlijk slechter dan 

de Duitsers in Štajerska.  
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5. Culturele situatie 

 

5.1 Inleiding 

 

Vasilij Melik (1992) stelt dat een volledige omwenteling van alle culturele waarden inherent 

is aan het idee van een nieuwe, Zuid - Slavische samenleving. Uit de veronderstelling dat alle 

Sloveense fouten, tekortkomingen en mislukkingen het gevolg waren van de afhankelijkheid 

van de Duitse cultuur, groeide het verlangen zich volledig van die cultuur te ontdoen. In plaats 

daarvan moest men zich met de Zuid – Slavische en Franse cultuur bezighouden. Ondanks het 

feit dat men eerste stappen in die nieuwe richting zette, is het volgens Melik nooit tot een 

volledige omwenteling gekomen. De oude tradities werden verder gezet, zij het in een 

(territoriaal) kleinere omgeving als vroeger. Melik vermeldt ook het feit dat het Frans het 

Duits als belangrijkste buitenlandse taal in de scholen verving, waardoor langzaam het beeld 

van de Sloveense intellectueel die via de Duitse taal de buitenlandse literatuur en wetenschap 

leerde kennen, vervloog (Melik 1992: 173). 

Enkele manifestaties van deze Duitse cultuur in Slovenië vindt men in de verschillende 

Duitse minderhedenkranten terug. In enkele kranten kwamen zo ook de politieke ideeën van 

deze minderheid naar voor. Aan de hand van het werk van Tanja Ţigon (2001): Nemško 

Časopisje na Slovenskem (Duitse kranten in Slovenië), zal ik een aantal van deze kranten 

voorstellen. 

Eerder werd er ook al vermeld dat de Duitse minderheid in Joegoslavië een Cultuurbond 

oprichtte. Deze culturele vereniging heeft echter vooral een politieke rol gevuld, denken we 

maar terug aan de vernieuwingsbeweging die de nazistische ideeën binnen deze bond bracht. 

In dit hoofdstuk zal er dus iets dieper op de zojuist genoemde thema‟s ingegaan worden. 

 

5.2 Schwäbisch - Deutsche Kulturbund (SDKB) 

 

Ferenc & Repe (2004) schreven al dat de op 20/06/1920 opgerichte Schwäbisch-Deutsche 

Kulturbund de centrale cultuurinstelling van de Duitsers in Joegoslavië tijdens het interbellum 

was. Het programma van deze cultuurbond omvatte onder meer het behoud van de nationale 

identiteit, het opstellen van een onderwijsprogramma, het stichten en ontwikkelen van 

onderwijs- en ontwikkelingsinstellingen, het uitbreiden van een Duits leerkrachtenkorps en 

geestelijken (Ferenc & Repe 2004: 157). In het hoofdstuk over de politieke situatie werd al 

aangehaald dat de Kulturbund in de jaren ‟20 weinig of niet actief was in Slovenië zelf, dit 

was pas vanaf 1930 het geval. 
35

 

Hans-Ulrich Wehler (1980) merkt op dat de Kulturbund gesticht werd door een kleine 

groep van jonge Duitse academici:  
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 Zie ook Suppan 1988: 182. 
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“Ziel des Kulturbundes war satzungsgemäß die Pflege der Volkstumsüberlieferung, die 

Verbreitung von Büchern, Kunstwerken, Musikalien und Filmen, die Einrichtung und 

Förderung von Bibliotheken und anderen, der Volksbildung dienenden Institutionen, die 

Veranstaltung von Vorträgen und künstlerischen Darbietungen, die Ausbildung deutscher 

Lehrer und Geistlicher sowie die Förderung der sozialen Fürsorge und wirtschaftlicher 

Einrichtungen.[…] Wegen der Schwierigkeiten, die dem Kulturbund sowohl aus den 

Behinderungen durch die lokalen Behörden wie aus der nationalen Indifferenz der deutschen 

Bevölkerung bei seiner Arbeit erwuchsen, breitete er sich zuerst nur über die Woiwodina und 

einzelne deutsche Siedlungen Syrmiens aus, ohne dass er zugleich in Slawonien, Kroatien und 

Slowenien Fuß fassen konnte.“ (Wehler 1980: 28 – 29) 

Ze probeerden de tot dan toe succesvolle cultuurpolitiek
36

 van zowel de centrale als de 

regionale regeringen te verzekeren. Het verspreiden van boeken, kunstwerken, muziekstukken 

en filmen net zoals het oprichten van bibliotheken en dergelijke meer behoorden dus ook tot 

de bezigheden van deze cultuurbond. Interessant is ook de reden waarom deze bond zo laat 

pas in Slovenië opkwam. Wehler wijst hier op de moeilijkheden die de Duitse minderheid met 

haar verenigingen ondervond kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog: de lokale 

overheden belemmerden vaak de werking van de cultuurbond, net zoals de nationale 

onverschilligheid van de Duitse bevolking. Hij stelt echter ook dat de streng katholieke 

kringen tendensen tot protestantisme in deze Kulturbund meenden op te merken en deze 

daarom verwierpen (Wehler 1980: 117). 

Ferenc & Repe (2004) merken op dat eens de SDKB de onbegrensde zelfstandigheid in 

1930 toegekend kreeg, het aantal plaatselijke organisaties jaar na jaar sterk toenam. Volgens 

hen steeg het aantal plaatselijke groepen tussen 1927 en 1938 van 27 tot 320. Deze 

toekenning werd bespoedigd door de toenemende druk van het fascistische Italië en diens 

steun voor het Hongaarse revisionisme als de ustaša-emigranten, de toenadering en de 

ontwikkeling van economische betrekkingen met Duitsland. In Slovenië werden de 

bezigheden van de talrijke Duitse zang-, sport- en brandweerverenigingen, leeszalen en 

leescirkels overdragen op de Schwäbisch - Deutsche Kulturbund (Ferenc & Repe 2004: 157). 

De cultuurbond kwam dus relatief laat op in Slovenië, maar speelde niettemin al snel een 

belangrijke rol op cultureel en vooral politiek vlak.  
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 De Joegoslavische overheid probeerde de Duitse minderheid in de Vojvodina te vrijwaren van Hongaarse 

invloed. Aan de hand van concessies op vlak van onderwijs en cultuurpolitiek probeerde de regering deze 

minderheid voor de Joegoslavische staat te winnen. Zo werd het Duits als onderwijstaal ingevoerd in de 

Hongaarse scholen waar Duitse kinderen school liepen, werden er nieuwe volks- en burgerscholen opgericht en 

Duitse kranten in het leven geroepen (Wehler 1980: 28). 
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5.3 Cultuurpolitiek 

 

Ervin Dolenc (2004) heeft het in zijn artikel over de cultuurpolitiek in Slovenië over een 

“deavstrizacija v politiki, upravi in kulturi v Sloveniji” (Dolenc 2004: 81) (anti-Oostenrijks 

beleid in politiek, administratie en cultuur in Slovenië). Hij haalt in het kort een aantal 

culturele onderwerpen aan, die de basis voor dit onderdeel vormen (5.3.1 – 5.3.3). 

 

5.3.1 Theater  

 

Dolenc (2004: 88) stelt dat het Sloveense theater in Ljubljana in het Nationale Theater het 

podium met Duitse opvoeringen moest delen. Tussen 1914 en 1918 werden er geen 

voorstellingen gegeven. Maar volgens Dolenc is het puur toeval dat die jaartallen samenvallen 

met de Eerste Wereldoorlog. Het theater in Ljubljana was immers in de vooroorlogse jaren al 

in verval en werd gesloten net voor het begin van de oorlog. Toen de oorlog nog in volle 

kracht woedde, werden de eerste initiatieven getroffen om het theater weer te openen, 

wanneer ook het Duitse theater weer regelmatig begon te spelen. Een maand voor het einde 

van de oorlog opende het Sloveense theaterconsortium het theater dan ook opnieuw.  

In januari 1919 kwam het tot Sloveense betogingen in het Duitse theater, waardoor de 

nationale regering het theater sloot. Na de betogingen begon het Sloveense theaterconsortium 

met de leiding van het Duitse theater te onderhandelen over de vertrekken van het gebouw. 

Het gebouw dat in 1911 opgericht werd, behoorde de Duitse vereniging immers toe. Men 

meende immers dat dit gebouw met Sloveens geld door de keizer, enkele Duitse magnaten en 

de Kranjska spaarbank opgericht. Toen de Kranjska spaarbank genationaliseerd werd, liet 

deze het gebouw over aan de staat onder de voorwaarde, dat deze vanaf nu voor het gebouw 

instond. In ruil hiervoor kon deze spaarbank enkel gratis logeplaatsen verkrijgen. 

De instelling van een Sloveens Theater speelde volgens Dolenc (2004) in Maribor een 

belangrijke rol bij het sloveniseren van de stad en de gevoelige gebieden aan de noordgrens. 

Een zitting van de toneelvereniging in Maribor in juni 1919 werd persoonlijk geleid door de 

commissaris voor onderwijs en cultus Karel Verstovšek. Hij behartigde de verlangens van de 

nationale regering, namelijk dat het theater ook in de provincies en niet alleen in Ljubljana 

moest worden ondersteund, maar dat men toch niet op een door de staat onderhouden theater 

kon rekenen. Na de overname van het theater veranderde er echter niet veel in het theater. In 

het stadstheater werden er nog steeds Duitse opvoeringen getoond en de Sloveense 

amateurvereniging bracht vanaf april 1919 enkele kleine, bescheiden toneelstukken. 

Niettemin werd de sekwestratie van het gebouw van het Duitse theater in Maribor 

doorgevoerd door de nationale regering en in mei 1919 werd het Duitse Theater- und Kasino-

Verein opgeheven. Het theater in Maribor werd pas echt door de staat overgenomen in 1922 
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met de benoeming van de nieuwe verantwoordelijke rentmeester van het nationale theater in 

Maribor, dr. Radovan Brenčič, die gesteund werd door het provinciale districtshoofd.  

De theaters in Celje en Ptuj werden net zoals de stedelijke gemeenten en de administratie, 

waar ook de Duitsers aan verbonden waren, door de Slovenen overgenomen (Dolenc 2004: 88 

- 90). 

 

5.3.2 Filharmonie 

 

Dolenc (2004: 90) merkt op dat in de 18
e
 en 19

e
 eeuw er een samenwerking tussen de Duitsers 

en Slovenen in het Filharmonische Genootschap lukte. De etnische opdeling begon zich 

echter in de jaren ‟60 van de 19
e
 eeuw duidelijk te maken.  

Na de oprichting van de Glasbena matica (Muzikale Moeder) in 1872 werd de Filharmonie 

een vaandeldrager van de Duitse cultuur. Zoals bij bijna alle Duitse cultuurinstellingen in 

Kranjska kreeg de Filharmonie een stevige financiële basis van de Kranjska Spaarbank. Zo 

sponsorde deze de bouw van het nieuwe verenigingshuis met twee concertzalen op Kongresni 

Trg in Ljubljana (Dolenc 2004: 90).  

In 1918 veranderde de situatie natuurlijk volledig en bevonden de Duitsers in Kranjska 

zich plots in een nieuwe Slavische staat. Dolenc (2004) stelt dat de Duitsers een verhoogde 

politieke druk verwachtten, vooral op de Duitse culturele instellingen, wegens de 

scherpgestelde verhoudingen tussen beide nationaliteiten. Dolenc (2004) stelt dat er daarom 

een cinema gepland werd in één van de concertzalen, die al zogezegd de concessie van de 

regering gekregen had volgens de Glasbena Matica. Hierdoor probeerden de Duitsers te 

verhinderen dat het gebouw voor Sloveense cultuur gebruikt zou worden. De Slovenen 

hadden echter graag het Filharmonische Genootschap onder staatscontrole gesteld en gingen 

met hun voorstel naar de regering. Die stelde daarop het bestuurslid van de Glasbena Matica 

Anton Lajovic in april 1919 aan als staatsinspecteur van het Filharmonische Genootschap. Na 

enkele pogingen van de Duitsers om het Genootschap aan Sloveense invloed te onttrekken, 

werd het Genootschap onder bestuur van de regering geplaatst. Lajovic nam als beheerder alle 

functies van het bestuur van het Genootschap over. Terwijl Lajovic nieuwe leden opnam, 

traden oudere leden uit het Genootschap. Uiteindelijk koos men bij een algemene vergadering 

het nieuwe bestuur van het Genootschap, dat voornamelijk uit trouwe Sloveense muzikanten 

bestond. Op deze manier ging het Genootschap, nog steeds onder de Duitse naam, in 

Sloveense handen over (Dolenc 2004: 91).  

In juli 1921 besloot het nu Filharmonična Družba het nieuwe statuut van het Genootschap 

om concurrentie met Glasbena Matica te verhinderen. Glasbena Matica werd immers een 

bijkantoor van de Filharmonična Družba. Dankzij huurcontracten tussen Glasbena Matica en 

Filharmonična Družba kon ook Glasbena Matica gebruik maken van de gebouwen van het 
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vroegere Filharmonische Genootschap, waardoor ook zij over een concertzaal beschikten 

(Dolenc 2004: 91). 

 

5.3.3 “das Deutsche Haus” in Celje 

 

Volgens Dolenc (2004) en Suppan (1988) was de overname van het Duitse Huis in Celje een 

van de meest treffende voorbeelden van wat er nu gebeurde met Duitse instellingen na de 

kentering in 1918. Volgens Dolenc (2004) waren de Duitsers in Celje de meest militante 

groepering van Duitsers in Slovenië. In 1898 richtten zij de vereniging Deutsches Haus op. 

Het gebouw, voltooid in 1907, werd in de overdreven Duitse Neogotiek en Neorenaissance 

opgetrokken, met torens en erkers (Suppan 1988: 185).  

Suppan (1988) stelt dat dit huis de Duitser in Celje “ohne Unterschied des Standes, zur 

Förderung ihrer Bestrebungen in geselliger, wirtschaftlicher und künstlerischer Hinsicht 

dienen” (Suppan 1988: 185) zou. In geval van ontbinding door de staat zou het bezit van deze 

vereniging door de vereniging Südmark in Graz beheerd worden, om het na 30 jaar als 

eigendom over te nemen (Suppan 1988: 185 – 186). 

In 1919 was het dan zo ver, toen de regering het Duitse Huis onder toezicht stelde, als 

voorbereiding op latere sekwestratie. De vereniging echter organiseerde een algemene 

vergadering en besliste om het gebouw aan 11 kapitaalkrachtige leden te verkopen, want als 

privaateigendom kon men het makkelijker tegen slovenisering beschermen. Door deze 

maatregel braken ze wel hun eigen statuut, die stelde dat het bezit naar Südmark zou gaan. 

Het vredegerecht in Celje bevestigde dit, maar de magistraat in Celje schortte de verkoop op. 

De regering in Ljubljana ontbond dan de vereniging, omdat deze in overtreding met de eigen 

statuten was. Door deze maatregel kwam nu de eigendom van het Duitse Huis in handen van 

een buitenlandse vereniging, waardoor het nog steeds onder beheer van de regering gesteld 

werd.
37

  

In 1924 probeerden de Duitsers de vereniging Union op te richten, een niet-politieke 

vereniging als rechtsopvolger van Deutsches Haus. Door Union met dezelfde doelen te 

stichten als het vroegere Deutsches Haus, zouden ze volgens de oude statuten in staat geweest 

zijn het huis terug in handen te krijgen (Dolenc 2004: 93). De aanvraag werd echter 

afgewezen en de Slovenen overtuigden de Duitsers om samen in april 1924 de vereniging 

Celjski Dom (het huis van Celje) op te richten, die in alle rechten in plichten de opvolger van 

Deutsches Haus zou worden (Suppan 1988: 186). Dit Celjski Dom werd opgericht om de 

instandhouding van tolerantie en bilaterale overeenkomsten tussen Duitse en Sloveense 

burgers in Celje te waarborgen. In januari 1925 werd Celjski Dom echter als rechtsopvolger 

van Deutsches Haus in het grondboek opgetekend, waardoor deze de eigendomsrechten 

toegekend kreeg. Dit stuitte op protest van de Südmark, maar de overheid in Zagreb wees de 
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klachten terug, aangezien Südmark statutair gezien niet dezelfde doelen nastreefde als het 

voormalige Deutsches Haus (Dolenc 2004: 93). Hierdoor bleef het voormalige Deutsches 

Haus het Celjski Dom toebehoren, waardoor deze instelling dus tot de Joegoslavische staat 

ging behoren. Hierop kwamen begrijpelijk reacties, die de regering tot enkele concessies op 

vlak van onderwijs voerden
38

, maar het gebouw van het voormalige Deutsches Haus bleef 

eigendom van Celjski Dom (Dolenc 2004: 93). 

 

5.4 Duitse kranten in Slovenië in het interbellum 

 

Het werk van Tanja Ţigon (2001): Nemško Časopisje na Slovenskem (Duitse kranten in 

Slovenië) behandelt een brede waaier aan Duitse kranten die in Slovenië zijn uitgegeven 

vanaf de 18
e
 eeuw tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze legt daarbij vooral de 

nadruk op de kranten die het leven en de manier van denken van de mensen in die periode 

beïnvloed hebben (Ţigon 2001: 9).  

Aan de hand van dit werk stel ik kort een aantal Duitse minderhedenkranten in Slovenië 

tijdens het interbellum voor in Kočevje, Celje en Maribor. In Ptuj en Ljubljana werden er 

geen dergelijke Duitse kranten uitgebracht tijdens het interbellum, hoewel er tijdens de 

vooroorlogse periode wel Duitse kranten werden uitgegeven (Ţigon 2001: 84). 

 

5.4.1 Gottscheer Zeitung in Kočevje 

 

Deze krant volgde in 1919 een andere Duitse minderhedenkrant in Kočevje op, namelijk de 

Gottscheer Bote. De Bote berichtte zijn lezers over nieuwigheden uit Kočevje en andere 

gebieden, bracht het politieke nieuws en behandelde geloofs- en sociale vragen.  

In 1919 werd de Bote door de overheid opgeheven. De Duitse minderheid stelde een 

nieuwe krant in: de Gottscheer Zeitung. Naar eigen zeggen gebeurde dit op vraag van de 

Duitse minderheid in Kočevje. In het eerste nummer stelde de leiding van de krant dat ze 

vooral het geloof, volksdom, eigen taal en gewoonte, culturele en economische interesses van 

de Duitser in Kočevje aan bod zouden laten komen (Ţigon 2001: 59). 

Ţigon (2001) stelt dat vanaf 4 januari 1922 de krant de ondertitel Organ der Gottscheer 

Bauernpartei, die in 1925 werd veranderd tot Organ der Gottscheer Deutschen. De politieke 

betrokkenheid van enigszins nationale inrichting van de krant is hierbij niet weg te denken. 

Tijdens de laatste vooroorlogse jaren werd deze krant ook steeds meer nazistisch 

georienteerd, getuige daarvan de nadrukkelijke wensen om in het Rijk ingelijfd te worden en 

de openlijke steunbetuigingen aan Adolf Hitler (Ţigon 2001: 60). 
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5.4.2 Duitse kranten in Celje 

 

Ţigon (2001) stelt dat met de ontwikkeling van de industrie in Celje en omgeving de druk van 

de Duitse minderheid ook steeds groter werd, zoals men kan opmerken aan de Duitse kranten 

die hier uitkwamen in de tweede helft van de 19e eeuw. De eerste Duitse krant kwam hier al 

in 1848/49 uit (Ţigon 2001: 63).  

 

5.4.2.1 Cillier Zeitung 

 

De Cillier Zeitung kwam voor het eerst uit op 18 mei 1919 en was een voortzetting van de 

krant Deutsche Wacht, die op zijn beurt de opvolger van de eerste Cillier Zeitung in 1883 

was. Die eerste Cillier Zeitung kwam vanaf 1848 uit (Ţigon 2001: 63 - 66).  

De Deutsche Wacht werd onder invloed van de regering veranderd in de Cillier Zeitung, ze 

stemden hiermee in uit schrik voor eventuele repressieve maatregelen tegen hun medeburgers 

(Ţigon 2001: 65). Door dergelijke uitspraken te publiceren in hun krant, werd er ook indirect 

kritiek gegeven op de Joegoslavische overheid. Niettemin veranderde de krant haar naam.  

Het doel van de “nieuwe” krant Cillier Zeitung zou informatief zijn. Zo zou deze haar 

lezers op de hoogte van alle belangrijke politieke evoluties, belangrijke wetten en 

verordeningen houden, alsook informatie uit Duitsland en Oostenrijk overbrengen. Daarom 

koos men voor een naam uit een onpolitieke tijd: Cillier Zeitung (Ţigon 2001: 66).  

In 1929 moest men onder druk van het openbare ministerie de naam opnieuw veranderen. 

Onder de titel Cillier Zeitung mocht de krant niet meer verschijnen. Daardoor kwam op 24 

februari 1929 de Deutsche Zeitung uit. 

 

5.4.2.2 Deutsche Zeitung 

 

In het eerste nummer van de Deutsche Zeitung wees de redactie op het feit dat ze de krant 

eenvoudig zo noemde, wat ze voor zichzelf en haar tegenstanders betekende, namelijk een 

Duitse krant. Veel meer veranderde er niet (Ţigon 2001: 66 – 67). 

In 1933 begroette deze krant de machtsovername van Hitler uitdrukkelijk en noemde het 

een buitengewoon eerbetoon dat de Duitse leider daarbij ook de kleine Duitse minderheid in 

Joegoslavië bedankte in zijn redevoering (Suppan 1988: 210). 

De Deutsche Zeitung verscheen in 1937 voor de laatste keer (Ţigon 2001: 67). 

 

5.4.3 Duitse kranten in Maribor: Marburger Zeitung 

 

Net als in Celje en Ptuj kwamen er ook in Maribor Duitse kranten uit, te danken aan de grote 

Duitse minderheid daar. Het meest gelezen was de Marburger Zeitung die van 1862 tot 1945 
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uitgegeven werd. Tussen 1862 en 1865 noemde deze nog Correspondent für Untersteiermark, 

vanaf 1866 werd het dus de Marburger Zeitung tot 1941, waarna de krant nog vier jaar als 

Mariborer Zeitung gepubliceerd werd. 

Het devies van de Marburger Zeitung was “Freiheit, Wohlstand und Bildung für Alle” 

(Ţigon 2001: 70). De krant berichtte haar lezers over dagelijkse nieuwtjes, onderzocht 

politieke gebeurtenissen en bracht het economische nieuws. Later bracht het ook nieuws uit 

het gerechtshof en het theatergebeuren. In de tweede helft van de jaren '30 werd de invloed 

van de nazistische Duitsers op de Marburger en Mariborer Zeitung steeds duidelijker (Ţigon 

2001: 70). 

 

5.5 Conclusie 

 

Dolenc (2004) maakte al duidelijk dat de cultuurpolitiek (net zoals de algemene politiek) zich 

afwendde van het Duitse en Oostenrijkse kort na de Eerste Wereldoorlog. Melik (1992) stelde 

dat een volledige omwenteling van het cultureel gedachtegoed noodzakelijk was wanneer men 

een Zuid-Slavische cultuur wou stichten, maar zover kwam het dus niet. 

De repressieve maatregelen tegen de Duitse minderheid werden vooral op politiek en 

economisch vlak getroffen, waardoor voornamelijk de bezittingen van de Duitse culturele 

verenigingen het voornaamste doelwit van de Slovenen werden. Hierdoor konden de Duitsers 

zich nog steeds cultureel manifesteren in hun kranten en in de verschillende verenigingen 

onder de Schwäbisch-Deutsche Kulturbund.  

Een treffende evolutie is de radicalisering die men bij bijna elke Duitse vereniging in 

Joegoslavië kan aantreffen in de tweede helft van de jaren ‟30. Het opkomende nazisme was 

voor de Duitse minderheid in Joegoslavië aantrekkelijk na jaren van politieke en economische 

onderdrukking.  

Een steeds terugkerende problematiek bij het onderzoek naar de situatie van de Duitse 

minderheid in Slovenië tijdens het interbellum, betreft het onderwijs. Door de mistoestanden 

daar ijverden vele Duitse verenigingen, waaronder de Kulturbund, voor een degelijke 

opvoeding en onderwijs voor iedereen. Het devies van de Marburger Zeitung illustreert dit 

ook duidelijk. In het volgende hoofdstuk wordt er aandacht besteed aan de 

onderwijsproblematiek in Slovenië tijdens het interbellum. 
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6. Onderwijsproblematiek 

 

6.1 Inleiding 

 

Zoals ik in het vorige hoofdstuk al aanhaalde, bestonden er vele problemen betreffende het 

onderwijs en minderheid in Slovenië tijdens het interbellum. 

Ferenc en Repe (2004) stellen dat het voor de Duitse minderheid meest nadelige contrast 

tussen de bescherming volgens het vredesverdrag en de praktijk zich in het onderwijs 

manifesteerde. Ze merken op dat er in Slovenië, bij het oprichten van de nieuwe 

Joegoslavische staat, al een goed ontwikkeld scholensysteem aanwezig was.  

Andrej Vovko (1988) stelt dat deze problematiek onvermijdelijk ingebed is in de mate van 

bescherming dat de Duitse minderheid in die periode kreeg. Volgens hem stellen de 

verschillende Duitse historiografen deze bescherming en het minderhedenonderwijs heel 

donker voor, terwijl andere Sloveense en Joegoslavische stemmen opmerken, dat ze 

voldoende bescherming kregen (Vovko 1988: 255). 

 

6.2 Onderwijs: maatregelen na de Eerste Wereldoorlog 

 

Volgens Ferenc en Repe (2004) en Wehler (1980) bevonden zich al kleuterscholen, 

basisscholen, middelbare, beroeps – en privéscholen in Slovenië bij het ontstaan van 

Joegoslavië. Dit stond in schril contrast met de andere gebieden, waar er amper sprake kon 

zijn van een goed uitgebouwd schoolsysteem (Wehler 1980).  

Ondanks de bestaande infrastructuur kon de Duitse minderheid niet van een degelijk 

onderwijs genieten. Wehler (1980) stelt het zo voor: 

“Während in Kroatien und Slawonien die Zustände unverändert blieben, setzte in Slowenien 

sofort nach der Beseitigung der österreichischen Verwaltung eine vor Willkürmaßnahmen nicht 

zurückschreckende Kampagne gegen die Deutschen ein. Binnen kurzem wurde die gut 

ausgebaute deutsche Schulorganisation zerstört. Selbst private Anstalten gingen in slowenischen 

Besitz über.” (Wehler 1980: 23) 

Wehler (1980) wijst op een anti-Duitse campagne die niet terugschrikt om willekeurige 

maatregelen te nemen. Hierdoor zou het goed georganiseerde Duitse schoolsysteem snel 

vernietigd worden. Hij stelt dat er verder enkel nog Servische, Kroatische en Sloveense 

scholen overbleven (Wehler 1980: 23). 
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6.2.1 Sloveens als exclusieve onderwijstaal 

 

Vlak na de machtsovername in 1918 besliste de nationale regering in Slovenië dat het 

Sloveens de exclusieve onderrichtstaal zou worden. Duits als verplicht vak werd afgeschaft. 

Wie wou, kon het enkel nog leren als een keuzevak. 
39

  

Het commissariaat voor onderwijs en religie bepaalde dat het Sloveens als onderrichtstaal 

ook in de voormalige utraquistische middelbare scholen en pedagogische academies ingesteld 

moest worden (Vovko 1980: 256). 

Vovko (1988) merkt op dat men de bepaling van het Sloveens als onderrichtstaal moet zien 

in het licht van de situatie tijdens de Habsburgse monarchie. Toen was het Sloveens als 

onderrichtstaal nergens een vanzelfsprekendheid. Noch in de basisscholen, noch in de 

middelbare scholen waar het onderwijs utraquistisch (tweetalig) was, werd op etnisch 

Sloveens grondgebied het Sloveens als onderwijstaal gebruikt. Ook in het hoger onderwijs 

overheersten vooral de Duitsers, hoewel er in de laatste jaren van de Monarchie toch enkele 

verschuivingen in het voordeel van de Slovenen op te merken waren. Zo bestond er een 

uitsluitend Sloveense vleugel van het gymnasium in Gorica (Vovko 1988: 256). 

 

6.2.2 Een “voldoende aantal” als voorwaarde 

 

Vovko (1988) vermeldt een belangrijke bepaling bij de maatregelen van de Joegoslavische 

overheid op vlak van onderwijs in 1918. Bij een voldoende aantal schoolplichtige kinderen 

van andere nationaliteiten kregen deze immers minderhedenscholen met de staatstaal als 

verplicht vak verzekerd.  

Volgens Suppan (1988) stelde de verordening van de regering in 1918 dat er Duitse 

klassen toegelaten werden zodra deze het aantal van 40 echte Duitse kinderen omvatten. Dit 

criterium gold ook voor publiekrechtelijke privéscholen.  

Hij stelt ook dat de Joegoslavische overheid het principe van een speciaal schoolwezen 

voor nationale minderheden accepteerden, nog voor dit door internationale akkoorden 

verplicht werd. Maar het recht op dergelijke scholen legden ze aan banden door de invoering 

van het “voldoende aantal” schoolplichtige leden van deze minderheden (Vovko 1988: 256 – 

257). De višji šolski svet (Hogere Schoolraad) in 1919 stelde dit aantal ook als voorwaarde 

voor het oprichten van Sloveense scholen in gebieden waar de Duitsers de meerderheid van 

de bevolking vormden. De Hogere Schoolraad bepaalde ook dat Duits als keuzevak enkel 

mogelijk was, wanneer de ouders van de kinderen dit wensten en wanneer er minstens 15 

kinderen per klas aangemeld werden (Vovko 1988: 257 - 258).  

De Hogere Schoolraad in Ljubljana besloot in 1923 dat het mogelijk was om Duitse 

parallelklassen op te richten in burgerscholen, zodra het aantal van 30 leerlingen van Duitse 
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nationaliteit werd behaald. Op dezelfde wijze werd het minimumaantal voor het inrichten van 

minderhedenafdelingen in basisscholen op 30 leerlingen geplaatst (Vovko 1988: 259). 

 

6.2.3 Leerkrachten voor de Duitse minderheidsscholen 

 

Op 30 mei 1920 legde het commissariaat voor onderwijs en religie vast, dat 

laatstejaarsstudenten aan het instituut voor lerarenopleiding, die het einddiploma voor scholen 

met Duits als onderrichtstaal wilden behalen, aan de hand van een mondeling en schriftelijk 

examen Duits (en van andere vakken) moesten aantonen dat ze taal in woord en schrift 

beheersten. Indien ze voor deze examens slaagden, kregen ze het einddiploma voor scholen 

met Sloveense en Duitse onderrichtstaal (Vovko 1988: 258). 

Op 18 oktober 1920 werd het keuzevak “speciale methodologie van Sloveens 

taalonderwijs aan minderhedenscholen” ingevoerd, hierbij hoorden ook praktische oefeningen 

aan dergelijke scholen. Dit vak werd vervolgens een beginvoorwaarde om tot het eindexamen 

van Duits als onderrichtstaal toegelaten te worden (Vovko 1988: 258). 

 

6.2.4 Naamanalyse 

 

In alle bepalingen die het commissariaat en de Hogere Raad troffen, benadrukte men steeds de 

echtheid van de Duitse leerlingen. In een zitting van de Hogere Raad op 23 en 24 juni 1921 

werden de criteria voor deze “echtheid” besloten. Men benadrukte dat alle leerlingen, die 

Sloveense ouders hebben of waarvan de ouders van Sloveense afkomst zijn, naar Sloveense 

scholen moesten gaan. Ouders van andere nationaliteiten waren vrijgesteld hun kinderen naar 

Sloveense ofwel naar minderhedenscholen te sturen (Vovko 1988: 259). 

In 1925 voerde de minister voor onderwijs Pribićević de naamanalyse in. 

Onderwijsinstanties analyseerden de voor- en familienaam van het kind en stelden de 

nationaliteit daarna vast. Kinderen uit menghuwelijken of met een familienaam met een 

Sloveense bijklank werden bijgevolg niet toegelaten in de Duitse scholen. Ze werden 

ingeschreven in Servische, Kroatische of Sloveense scholen, waardoor deze niets in hun 

moedertaal aangeleerd kregen (Suppan 1988: 181).  

De concrete beslissing of iemand al dan niet het kind is van “echte” Duitse ouders werd 

overgelaten aan de lokale schoolinspecties. Cvirn 2002 merk echter op dat deze druk 

uitoefenden op de ouders. Politiemensen gingen van huis tot huis en schreven de voor- en 

familienaam en geboortegegevens van het kind op, op basis waarvan ze zelf de nationaliteit 

beslisten. De meningen van de ouders deden er dus in de praktijk weinig toe. De krant Cillier 

Zeitung probeerde op deze onwettige handelswijze kritiek te uiten, maar het artikel werd 

volledig gecensureerd. De redactie was immers van mening dat de ouders het recht hadden de 

nationaliteit van hun kind te bepalen (Cvirn 2002: 117). 
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De naamanalyse was vooral ingevoerd om de oprichting van Duitse scholen en klassen 

zoveel mogelijk te beperken, stelt Wehler (1980). Hij noemt deze analyse dan ook dubieus. 

Ferenc en Repe (2004) stellen dat door deze naamanalyse het aantal Duitse leerlingen en 

Duitse basis- en middelbare scholen steeds daalde in de jaren ‟20. 

Na de protesten van de Duitse afgevaardigden werd deze maatregel afgeschaft, eerst in de 

Vojvodina en later in Slovenië, maar in de praktijk bleven de lokale onderwijsinstanties de 

naamanalyse hanteren (Ferenc & Repe 2004).  

 

6.3 Ontwikkelingen in de jaren ‘30 

 

Hans-Ulrich Wehler (1980) wijst op het feit dat er tot 1929 geen wetgeving bestond op vlak 

van onderwijs. Tot dan toe werd het onderwijs enkel via ministeriële verordeningen geregeld: 

“Diese waren nicht selten von parteipolitischen und persönlichen Erwägungen beherrscht. 

Zugeständnisse des einen Ministers, die oft erst nach mühsamen Verhandlungen durch die 

Abgeordneten oder kulturpolitischen Organisationen der Minderheit erwirkt worden waren, 

wurden von anderen wieder aufgehoben. Von einem Schulrecht der deutschen Minderheit 

konnte unter diesen Bedingungen genausowenig die Rede sein wie von dem einer anderen 

Minorität.” (Wehler 1980: 24) 

Wehler (1980) legt enkele nadelen van deze verordeningen bloot, ze zijn namelijk heel 

gekleurd door de politieke achtergrond van de minister die ze uitvaardigde. Vaak deden ze 

teniet, wat anderen verwezenlijkt hadden.  

 

6.3.1 De wet van 1929 

 

Op 5 december 1929 werd dan uiteindelijk een wet over de nationale scholen uitgevaardigd. 

Deze stelde dat in plaatsen waar er een anderstalige bevolking van betrekkelijke omvang 

woont, er speciale afdelingen van de basisschool ingericht moeten worden. Die afdelingen 

moesten minstens 30 leerlingen omvatten, bij wijze van uitzondering werd 25 ook toegelaten 

door de minister. Het leerplan en programma van dergelijke scholen moest hetzelfde zijn als 

die van de andere basisscholen. Het onderwijs zelf moest in de moedertaal van de leerlingen 

gebeuren en de staatstaal zou een verplicht vak worden. In gebieden waar er naast de gewone 

basisscholen met de staatstaal ook al minderhedenscholen bestonden, moesten de kinderen 

met de staatstaal als moedertaal naar de gewone basisscholen gaan, maar kregen de 

minderheden de keuze tussen beide. In gebieden waar er niet genoeg kinderen van een 

bepaalde minderheid waren, moesten deze de scholen met de staatstaal als onderrichtstaal 

bezoeken (Vovko 1988: 259 – 260). 
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6.3.2 Vertrouwelijke bepaling in 1930 

 

Met de wetgeving van 1929 bestond er dus een regeling van het schoolwezen in het 

Koninkrijk Joegoslavië. In september 1930 werd er ook een vertrouwelijke bepaling door het 

ministerie van onderwijs uitgevaardigd, waarin de Duitse minderheid volgens Ferenc en Repe 

(2004) bepaalde voorrechten ten opzichte van andere minderheden kregen. Zo werd de 

naamanalyse afgeschaft en vervangen door een beperkt recht van vrije schoolkeuze. Op grond 

van de verklaringen van de ouders werden kinderen ingeschreven in de Duitse 

minderheidsscholen. Het hoofdcriterium was nu de taal waarin de familie sprak. Dit was 

vanaf dan ook beslissend voor de bepaling van de nationaliteit. De inschrijving werd nu de 

opgave van een commissie, waarin twee staatsvertegenwoordigers en twee 

vertegenwoordigers van de minderheid zaten. Wanneer zij het niet eens werden in welke 

school het kind ingeschreven moest worden, volstond de wens van de ouders. Verder 

bepaalde men dat vanaf het derde jaar in de basisschool de staatstaal werd onderwezen in de 

minderheidsscholen (Vovko 1988: 260 – 261). 

Naar de letter van de wet kunnen we dus stellen, dat de situatie van de Duitse minderheid 

op vlak van onderwijs zich enigszins verbeterde in het begin van de jaren ‟30. Ferenc en Repe 

(2004) vermelden ook nog het bijzondere voordeel dat de Duitsers van de regering kregen: de 

toelating een private Duitse lerarenopleiding op te richten. Private lerarenopleidingen waren 

immers volgens de wet verboden (Ferenc – Repe 2004: 153). 

Ferenc & Repe (2004) en Vovko (1988) merken wel nog op dat de toestand van de Duitse 

afdelingen aan de burger- en middelbare scholen niet zo positief was. Vanaf de val van de 

Dubbelmonarchie werden deze immers geleidelijk aan afgeschaft, zodat er in 1925 geen meer 

bestonden.  

Niettemin ging het aantal Duitse afdelingen ook in de jaren ‟30 steeds achteruit, hoewel in 

die periode de Joegoslavische regering vriendschappelijke betrekkingen met de Duitse staat 

onderhield en de Duitse minderheid een betrekkelijke bescherming genoot (Ferenc – Repe 

2004). Volgens Vovko (1988) had dit te maken met het noodzakelijke aantal leerlingen van de 

minderheid.  

 

6.4 Conclusie 

 

De Duitse minderheid in Slovenië tussen beide wereldoorlogen kende een weinig 

benijdenswaardige positie op vlak van onderwijs. De maatregelen die de regering na de val 

van Oostenrijk – Hongarije trof, beschouwden de Duitsers als een “Slowenisierung” (Vovko 

1988: 272) van de minderheden. De repressieve houding ten opzichte van de Duitse 

minderheid in Slovenië kan een gevolg geweest zijn van de denationalisatie en verduitsing 
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tijdens de overheersing van Oostenrijk – Hongarije. De Sloveense leerlingen en studenten 

kregen toen geen Sloveens onderwijs, waarop ze recht hadden (Vovko 1988). 

Vovko (1988) wijst op een algemene tendens op vlak van onderwijs, namelijk het dalende 

aantal leerlingen van de Duitse minderheid en de daarmee verbonden aftakeling van het aantal 

Duitse afdelingen aan de scholen. Deze daling zette zich sterk door op het middelbare niveau, 

minder snel gebeurde dit op het niveau van de basisscholen. De versoepeling aan het begin 

van de jaren ‟30 heeft hier zeker zijn invloed op gehad. Niettemin blijft het aantal dalen, net 

zoals het aantal Duitsers in Slovenië steeds afnam. Kijken we maar naar de statistieken in 

hoofdstuk 2. Net zoals er steeds minder Duitse leerlingen aanwezig waren, emigreerden 

steeds meer Duitse leerkrachten en professoren naar Oostenrijk (Vovko 1988: 271). 

Twee elementen bepaalden het schoolwezen voor de Duitse minderheid: het voldoende 

aantal leerlingen en de zuivere Duitse nationaliteit. Deze twee elementen speelden doorheen 

het hele interbellum een belangrijke rol, ook na de (lichte) versoepeling van de 

maatregelingen in het begin van de jaren ‟30. Er was steeds een voldoende aantal Duitse 

leerlingen nodig vooraleer men een Duitse afdeling kon oprichten. De Duitse nationaliteit 

werd eerst bepaald door middel van de twijfelachtige naamanalyse, daarna speelden de ouders 

en de taal van de familie een grotere rol. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de 

minister van onderwijs steeds alle volmachten behield (Vovko 1988). 

Vovko (1988) merkt nog op dat de Duitse afdelingen aan de basisscholen vooral gesloten 

werden in de tweede helft van de jaren ‟30. Zoals eerder al besproken werd, probeerde 

Joegoslavië toen vriendschappelijke verhoudingen met de Duitse staat te onderhouden en 

genoten de Duitsers een bijzondere “bescherming”. Vovko (1988) vindt dat we daardoor 

moeilijk van een “Slowenisierung” van de Duitse minderheid kunnen spreken. Dankzij hun 

economisch sterke positie zouden ze hun situatie op gebied van onderwijs verbeterd hebben 

(Vovko 1988: 272). Niettemin geldt dit vooral voor de tweede helft van de jaren ‟30. De 

maatregelen die de regering trof in het begin van de jaren ‟20 kunnen we immers moeilijk in 

het licht van latere vriendschappelijke toenaderingen tot Duitsland en Oostenrijk bekijken.  

Hans-Ulrich Wehler (1980) heeft het over een consolidatie van hun cultuurpolitieke 

situatie in het begin van de jaren ‟30. De schoolproblematiek werd immers ook door de 

politieke vertegenwoordigers van de Duitse minderheid behandeld. De concessies in het 

schoolwezen werden vooral bereikt door verkiezingsovereenkomsten en de opname van de 

Duitse politieke vertegenwoordigers in de regeringspartij. Dankzij de buitenlandse politiek en 

economisch respect ten opzichte van de Duitse staat werden willekeurige maatregelen van de 

lokale overheden onmogelijk gemaakt (Wehler 1980: 25). 

Het streven van de overheden in Joegoslavië hadden vooral de gemengde en net verduitste 

families als doel. Deze spraken immers Duits, maar werden door de criteria vooral in de jaren 

‟20 naar de Sloveense scholen gestuurd.  



46 

 

7. Kočevje en de Duitse minderheid 

 

7.1 Inleiding 

 

Zoals al eerder werd aangehaald, is Kočevje een taaleiland in het Zuiden van Slovenië dat een 

sterke Duitse bevolking kende. Duitsers koloniseerden dit gebied al in de eerste helft van de 

14
e
 eeuw en maakten daar de meerderheid uit tot de Eerste Wereldoorlog (Wehler 1980: 14). 

Ook na de Eerste Wereldoorlog verbleef hier een aanzienlijk aantal Duitsers. In 1910 

bevonden er zich 13.608 (32,6%) Duitsers in Kočevje, in 1921 waren dat er nog 9.892 

(24,5%) en in 1931 nog 8.819 (23,2%) Duitsers (Suppan 1988).
40

  

In dit hoofdstuk haal ik kort even hun sociaaleconomische situatie aan en bespreek kort de 

politieke ontwikkelingen in Kočevje. 

 

7.2 Sociale opbouw van de Duitsers in Kočevje 

 

7.2.1 Numerieke aanwezigheid 

 

Dušan Biber (1963) stelt dat vele Duitse auteurs tussen de twee wereldoorlogen bezworen, dat 

er tussen de 14.000 en 20.000 Duitsers woonden in Kočevje. De Joegoslavische telresultaten 

zouden niet met de werkelijkheid overeenkomen, aangezien de telcommissarissen in Kočevje 

zelf Duitsers waren en deze tellingen in hun voordeel vervalsten (Biber 1963: 26).  

Om duidelijkheid en zekerheid te scheppen, brachten de geestelijkheid en het lerarenkorps 

in Kočevje een volkskadaster tot stand in 1936/37. Van een totale bevolking van 17.527 

personen waren er 8.424 Duits, waarvan er 5.000 “echte” Duitsers waren en 3.000 via 

menghuwelijken Duits waren (Biber 1963: 26).  

Interessant is dat de Schwäbisch-Deutsche Kulturbund volgens hun statistieken stelde dat 

er in het begin van 1941 rond de 10.000 Duitsers in Kočevje leefden. Dat is ongeveer 1.000 

Duitsers minder dan wat de officiele telling in 1931 uitwees. Hieruit leidt Biber (1963: 26) af 

dat het volkskadaster van 1936/37 behoorlijk precies was.  

 

7.2.2 Sociale structuur 

 

Zoals in het hoofdstuk over de sociaaleconomische situatie van de Duitse minderheid in 

Slovenië al aangehaald werd, bestond het merendeel van de Duitsers in Kočevje uit 

landbouwers. Suppan (1988: 191 - 192) en Ferenc & Repe (2004: 154 – 155) wijzen op de 

dichtbebostheid van het gebied, dat door de Duitsers sinds de 14
e
 eeuw gecultiveerd werd.  
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Biber (1963) stelt dat 78,2% van de Duitsers in Kočevje overleefden van de landbouw, 

13,3% was tewerkgesteld in de nijverheid en industrie, 4,7% in de verkoop en handel, in 

publieke en privaatdienst en als huiseigenaars werkten slechts 1,9% van de Duitsers (Biber 

1963: 26 – 27).  

Hans-Ulrich Wehler (1980: 20) en Cvirn (2002: 126) merken op dat de landbouw, de 

kleine economie en de onvruchtbare karstgrond niet volstonden om de gezinnen te 

onderhouden. Deze economische noodtoestand dwong vele Duitsers tot emigratie naar Noord-

Amerika en ondersteunden van daar hun familieleden in Kočevje (Wehler 1980: 20). 

Suppan (1988) stelt de gevolgen van de sociale structuur in Kočevje als volgt voor:  

“Die ziemlich einseitige Sozialstruktur der Gottscheer Deutschen und ihre geringe 

genossenschaftliche Organisation führten daher zu einer weiteren Verarmung des Landes und 

zunehmend zu einer Bedrohung des Fortbestandes dieser Sprachinsel.” (Suppan 1988: 192) 

De eenzijdige sociale structuur, het zwaargewicht lag in de landbouw, en de beperkte 

coöperatieve organisatie van de Duitse minderheid in Kočevje zorgden er dus voor dat het 

land steeds armer werd en het voorbestaan van dit taaleiland in gevaar kwam. Ook Ferenc & 

Repe (2004) wijzen op de slechte situatie van de Duitse minderheid op sociaaleconomisch 

vlak:  

“ Delovna moč kmetij je postajala vedno šibkejša, kar se je odraţalo v nazadovanju kmetijstva, 

predvsem ţivinoreje. V gospodarskem pogledu je bil poloţaj kočevskih Nemcev bistveno slabši 

od poloţaja Nemcev na Štajerskem.”
41

 (Ferenc & Repe 2004: 155) 

 

7.3 Politiek en Cultuur 

 

7.3.1 Politieke eisen 

 

Na het ineenstorten van de Dubbelmonarchie veranderde het lot van de Duitsers in Kočevje. 

Na deel uitgemaakt te hebben van de regerende etnische meerderheid vormden nu plots een 

nationale minderheid in een nieuwe, grote Slavische staat. Net zoals de Duitsers elders in de 

staat probeerden ook zij hun situatie te verbeteren. 

Volgens Biber (1963) ijverden de Duitsers in Kočevje na de nederlaag van 1918 ervoor om 

bij Oostenrijk ingelijfd te worden. Wanneer ze inzagen dat een dergelijk streven niet haalbaar 

was, zetten ze zich in om een onafhankelijk staat van Kočevje te maken, die onder 

Amerikaans protectoraat zou staan. Voor de deelstaatregering in Ljubljana en de nationale 

raad in Zagreb wezen ze het idee van een onafhankelijke staat af en ijverden voor gelijkheid 

                                                 
41

 De productiekracht van de boerderijen werden steeds zwakker, wat zich vooral manifesteerde in de regressie 

in de landbouw, vooral in de veeteelt. Economisch gezien was de situatie van de Duitsers in Kočevje zwakker 

dan die van de Duitsers in Štajerska. 
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voor Duitsers en Slovenen in Kočevje, voor politieke vrijheid en voor economische 

verbetering van Kočevje (Biber 1963: 27).  

In november 1918 stuurden 20 gemeentebesturen uit Kočevje een memorandum naar de 

deelstaatregering in Ljubljana, waarin ze vroegen dat de nationale en andere besturen in de 

omgang met Duitse partijen de Duitse taal zouden gebruiken. De deelstaatregering in 

Ljubljana antwoordde daarop dat het Sloveens de officiele taal voor het hele Sloveense gebied 

is en er geen uitzonderingen worden gemaakt (Biber 1963: 28). 

 

7.3.2 Onderwijs 

 

Na de ondergang van Oostenrijk – Hongarije verslechterde de toestand van de Duitsers in 

Kočevje ook op vlak van onderwijs. Het merendeel van de Duitse leerkrachten verliet 

Kočevje en trok naar Oostenrijk. Andere gingen op pensioen of werden in Sloveense steden 

tewerk gesteld. Duitse scholen in Draga, Trava, Rečica en Škrilje werden gesloten. In 1919 

werden dan de eerste Sloveense scholen opgericht in Kočevje (Biber 1963: 28).  

Het genootschap Deutscher Schulverein zorgde tijdens de laatste levensjaren van de 

Dubbelmonarchie voor de ontwikkeling en bloei van het Duitse onderwijs in Kočevje. 

Hierdoor zaten er 45 kinderen in één school, terwijl er op Sloveens gebied er meer dan 100 

Sloveense kinderen in één school zaten. Het Duitse onderwijs was ook niet alleen bedoeld 

voor de opvoeding van de Duitse kinderen, maar ook voor de Sloveense kinderen die in 

Kočevje woonden (Biber 1963: 28). 

Zoals in het vorige hoofdstuk besproken werd, kende de Duitse minderheid in Slovenië een 

repressieve politiek van de overheid van het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen op 

vlak van onderwijs. Ook de Duitsers in Kočevje konden hier niet aan ontkomen. Ook in 

Kočevje werd het Sloveens als officiële onderrichtstaal ingesteld en werden er verscheidende 

Duitse scholen gesloten. Biber (1963) vermeldt ook nog dat men de Duitse leerkrachten die 

vooral een Duitse nationale politieke functie vervulden, in plaats van een pedagogische (Biber 

1963: 29). 

Natuurlijk waren de Duitsers in Kočevje ontevreden met de nieuwe maatregelen die de 

regering trof. Daarom ondersteunden ze een grote, algemene staking van de 

spoorwegbeambten in april 1920. Biber (1963) beschrijft dat door een gebrek aan krachtdadig 

optreden van de overheden deze kon uitgroeien van een staking van 1200 personen tot een 

beweging die zich over het gehele Duitse gebied van Kočevje verspreidde. De steun en 

solidariteit van de Duitsers in Kočevje met de stakers verklaart Biber (1963) door een 

nationale solidariteit met de zaak van de Duitse arbeiders in Kočevje en het verzet tegen de 

nieuwe staat. Niettemin reageerde deelstaatregering in Ljubljana door maatregelen tegen 

“boljševiški nevarnosti”
42

 (Biber 1963: 29) te ondernemen. Op die manier vermeden ze 

                                                 
42

 Bolsjewistische dreiging.  
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moeilijkheden in de buitenlandse politiek, vooral in de relaties met de landen in de entente 

(Biber 1963: 29). 

 

7.3.3 Politieke participatie 

 

De Gottscheer Bauernpartei was de politieke partij waar de Duitsers in Kočevje zich in 

organiseerden onder de leiding van de pastoor Josef Eppich, die de partij ook 

vertegenwoordigde in Ljubljana. Aangezien ze geen 6000 stemmen, noodzakelijk voor het 

kiezen van een afgevaardigde, konden behalen, sloten ze overeenkomsten met andere 

Sloveense politieke partijen, vooral met de Sloveense volkspartij. De Gottscheer Bauernpartei 

bleef zijn politieke activiteiten uitvoeren tot de dictatuur in 1929, waarna de partij, net zoals 

alle andere partijen die opgericht waren op basis van nationaliteit, afgeschaft werd (Biber 

1963: 29).  

Vanaf de jaren ‟30 speelde het nazistische gedachtegoed een belangrijke rol op politiek en 

cultureel vlak. In Kočevje werd het nazisme vooral verspreid via de studentenvereniging 

Deutsche Studentenschaft. In hoofdstuk 3 (3.3.4) werd hier al dieper op ingegaan. 

 

7.3.4 Culturele organisaties 

 

In de eerste jaren van het bestaan van het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen 

kenden de verschillende verenigingen van de Duitsers in Kočevje een veranderend lot. Zo 

werd in 1923 de Kočevsko pevsko društvo
43

 opgericht, maar werd alweer verboden in 1926. 

Dat jaar organiseerde de vereniging immers een uitstap naar Klagenfurt, waar ze deelnamen 

aan een anti-joegoslavische manifestatie. Ook de Kočevsko športno društvo
44

 werd in de loop 

van de jaren ‟20 afgeschaft (Biber 1963: 29). 

Bij de oprichting van de Kulturbund waren er ook Duitsers uit Slovenië betrokken, hoewel 

de Kulturbund voor 1929 slechts een korte tijd in Slovenië actief was, namelijk in Kočevje in 

het jaar 1922. Vanaf 1931, wanneer de regelgeving soepeler werd (zie hoofdstuk 3 en 5.2), 

was de Kulturbund onder meer in Ptuj, Maribor, Celje en in Kočevje vertegenwoordigd. Het 

aantal locale organisaties van de Kulturbund in Kočevje steeg vooral in de periode voor de 

verkiezingen van mei 1935, dankzij de hulp van de parlementsleden van de Joegoslavische 

nationale partij. Zij probeerden op deze manier meer stemmen bij de verkiezingen te ronselen 

(Biber 1963: 30). 

 

                                                 
43

 Zangvereniging van Kočevje 
44

 Sportvereniging van Kočevje 



50 

 

7.4 Conclusie 

 

Zoals Ferenc en Repe (2004: 155) al stelden, was de sociaaleconomische situatie van de 

Duitsers in Kočevje slechter dan de andere Duitsers in Slovenië. De sociale structuur 

verschilde dan ook totaal met de andere Duitsers in Slovenië, voornamelijk in Ptuj, Maribor 

en Celje. Opvallend is wel dat de sociale situatie van de Duitsers in Kočevje parallel aan die 

van de Duitsers in Joegoslavië zelf is, gekenmerkt door het belang van landbouw en 

handenarbeid. Wehler (1980) stelde al dat de voorouders van de Duitsers in Joegoslavië als 

boeren het land ingekomen waren:  

“Als Bauern und bäuerliche Handwerker waren die Vorfahren der Jugoslawiendeutschen ins 

Land gekommen, und bis 1944 lebten sie zum überwiegenden Teil von Landwirtschaft und 

Gewerbe, in denen ihr Anteil den an der Gesamtbevölkerung übertraf.” (Wehler 1980: 17) 

De minderwaardige situatie van de Duitse minderheid in Kočevje zorgde voor een politiek 

streven voor gelijkheid en evenwaardigheid. Het falen hierin leidde ongetwijfeld tot een 

grotere ontvankelijkheid voor de nazistische ideeën.  
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8. Conclusie 

 

8.1 Bronnenmateriaal 

 

Hoewel ik bij aanvang van dit onderzoek voor subjectieve bronnen vreesde, behandelt het 

merendeel van de bronnen het onderwerp op een neutrale en volledige wijze. Niettemin dient 

opgemerkt te worden dat het werk van Hans-Ulrich Wehler (1980), vooral in het eerste deel 

over het interbellum, enige onvolledigheden bevat. Een recensie over dit werk aan de hand 

van Philip J. Adler (1981) stelt het zo: “The first section is the weakest in its failure to 

elucidate the peculiar historical burdens that afflicted Slavic-German relations in the newly 

born Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes” (Adler 1981: 881). Wehler (1980) wijst 

inderdaad weinig of zelfs bijna niet op de relaties tussen beide naties en de problemen en 

vragen die deze opwierpen. Het werk telt uiteindelijk maar 99 pagina‟s tekst over de Duitse 

minderheid in Joegoslavië van 1918 tot 1978. Hiervan besteedt hij slechts een dertigtal aan 

het interbellum. Heel diep gaat hij er dus niet op in. Niettemin blijft het een belangrijk, maar 

beknopt werk. 

Het verzamelwerk van Rumpler & Suppan (1988) vormde mijn voornaamste bron aan 

materiaal en fungeerde als leidraad doorheen mijn scriptie. Ook het recentere onderzoek van 

Nećak (2002) met het werkstuk van Cvirn (2002) vormde een interessante bron, maar gaf 

weinig andere informatie dan Rumpler & Suppan (1988). Nećak (2002) focuste zich ook meer 

op de periode na de Tweede Wereldoorlog, doch bevestigde het werk van Cvirn (2002) heel 

wat informatie uit Rumpler & Suppan (1988). 

 

8.2 De Duitse minderheid in Slovenië tijdens het interbellum 

 

De Duitse minderheid in Joegoslavië stamde vooral af van boeren en handwerkers die zich 

vanaf de 9
e
 eeuw in het gebied vestigde. In Slovenië, behalve in Kočevje, behoorde de Duitse 

minderheid echter tot de midden- en hogere klasse, ondanks de vele ontslagen en 

maatregelingen van de regering na 1918. Door hun sterkere sociale en economische positie 

hadden ze een sterk nationaal bewustzijn en werden er verschillende pogingen ondernomen 

om de situatie ook politiek te verbeteren. Suppan (1988: 236) stelt dat dit bewustzijn tot het 

streven naar de aansluiting bij Oostenrijk leidde in Spodnja Štajerska tot 1920, wanneer men 

de grenzen vastlegde en de Duitsers een nationale minderheid van het Joegoslavische rijk 

vormden. Hij merkt op dat er hoe dan ook vele contacten tussen de Sloveense Duitsers en 

Oostenrijk bestonden, zoals economische en culturele coöperaties en familiebezoeken.  

De Joegoslavische overheid voerde een repressieve politiek ten opzichte van de Duitse 

minderheid vanaf het ontstaan van de staat tot ongeveer midden in de jaren ‟30. De oorzaken 

hiervoor kan men zoeken in de jarenlange overheersing van de Dubbelmonarchie over de 
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Slovenen. Na de Eerste Wereldoorlog veranderde de situatie immers volledig in dit gebied. 

De Slovenen vormden nu een meerderheid in een nieuwe Slavische staat. De Duitse 

minderheid bevond zich plots in een minderwaardige positie en leed daaronder ook. Denken 

we maar aan de onderwijsproblematiek in de jaren ‟20 en begin jaren ‟30 en de inbeslagname 

van gronden, bezittingen en het ontbinden van de vele Duitse verenigingen. De mogelijkheid 

te stemmen werd hen ook onthouden in de beginjaren van de nieuwe staat. Hierdoor werden 

de rechten van de Duitse minderheid geschonden. 

In 1922 werd er dan toch een politieke en economische vereniging voor de Duitsers 

toegestaan en konden ze later ook deelnemen aan de verkiezingen, zij het met minimaal 

succes. Wanneer koning Alexander dan toenadering tot Duitsland zocht als antwoord op de 

expansiepolitiek van Mussolini, werd in 1930 een eerste compromis gesloten met betrekking 

tot het minderhedenonderwijs.  

De normalisering in de betrekkingen met de Duitse minderheid werd niet verstoord door 

het steeds meer verspreide nationaalsocialistische gedachtegoed vanaf 1933, dit kwam door 

de hoop van Sloveens - nationale kringen om met Duitsland een regeling te treffen over de 

annexatie van Zuid-Karinthië, schrijft Suppan (1988). Vanaf 1935 stond de regering in 

Ljubljana dan toch kritischer ten opzichte van het nazisme en de Duitse minderheid. Dit 

resulteerde onder meer in het afschaffen van een aantal nationaalsocialistisch georiënteerde 

groepen van de Kulturbund (Suppan 1988: 238). 

Suppan (1988) stelt in zijn besluit dat de moeilijkste ontwikkelingen zich in politiek, 

ideologie en mentaliteit toonden: 

“Wollten die Slowenen den Deutschen von Anfang an nu reine Gastrolle zubilligen und sie 

politisch als Staatsbürger zweiter Klasse behandeln, so waren sich die deutschen Stadtbürger 

nach wie vor ihrer führenden gesellschaftlichen Stellung bewusst und fühlten sich als kulturell 

überlegen. Die Slowenen versuchten, ihre gesellschaftlichen Minderwertigkeitskomplexe durch 

Betonung ihrer politisch-administrativen Herrschaft zu kompensieren, die Deutschen ihre 

politisch-administrative Ohnmacht durch Hervorstreichung ihrer wirtschaftlichen und 

kulturellen Tüchtigkeit. Der Versuch eines Ausgleiches und das Suchen nach einer 

gemeinsamen Basis friedlichen Zusammenlebens zwischen Mehrheit und Minderheit wurde – 

von regionalen und kommunalen Ansätzen abgesehen – von keiner Seite konsequent 

angestrebt.” (Suppan 1988: 240) 

Kenmerkend is inderdaad de patstelling die ontstond wanneer de Slovenen hun nieuwe 

politieke macht wilden tentoonspreiden, terwijl de Duitse minderheid, die haar politieke 

macht net verloren had, haar hogere economische en sociale status wilde uitbuiten. Het 

vreedzaam samenleven van meerderheid met minderheid werd inderdaad door geen van beide 

kanten consequent nagestreefd. Er waren natuurlijk enige toenaderingspogingen van de staat 

met Duitsland en de pogingen van de Duitse minderheid om met een reciproque regeling 

zowel de situatie van de Slovenen in Oostenrijk als de eigen omstandigheden te verbeteren. 
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Boţo Repe (2001: 240) stelt dat van uit een civiel standpunt beide volken gefaalde hebben, 

omdat ze niet samen konden leven op hetzelfde gebied, hoewel er jammer genoeg vele 

dergelijke voorbeelden in Europa waren. 

Vasilij Melik (1992) sluit zijn artikel over de Duitsers en Slovenen tussen 1815 en 1941 als 

volgt af:  

“Celotna problematika Nemcev in Slovencev je bila seveda mnogo bolj obseţna, zelo 

komplicirana, polna nasprotij, negativnih in pozitivnih stvari. Vsakdanje ţivljenje je bilo polno 

tudi prijateljskih stikov z obeh strani. To, kar je oba sosednja naroda resnično povezovalo med 

seboj, je bilo okolje, je bila kultura. Ne tista kultura, h kateri sta se priznavala, ampak tista, v 

kateri sta ţivela.”
45

 (Melik 1992: 173) 

De situatie van de Duitse minderheid in Slovenië tijdens het interbellum werd hier vooral 

van een macroperspectief besproken. Zoals Melik (1992) opmerkte, bestonden er onder de 

gewone mensen veel vriendschappelijke contacten en liep het alledaagse leven vaak gelijk 

voor beide volken. De problemen die de Duitse minderheid ondervond, kwamen vooral van 

bovenaf, van de Joegoslavische en Sloveense regering. 

 

8.3 Nawoord 

 

Het lijkt me gepast om met deze positieve noot te eindigen in een geladen 

minderhedenonderzoek. Nationale minderheden worden niet altijd overal voldoende 

beschermd en dat kan leiden dat radicaliseren van deze volken, soms zelfs met gewelddadige 

gevolgen. De Duitse minderheid in Slovenië kende harde tijden, die tijdens de jaren '30 dan 

toch milder werden. Niettemin werden er maatregelen doorgevoerd door de Joegoslavische en 

Sloveense machthebbers, die zij als noodzakelijk achtten om hun staat goed te kunnen 

besturen. Men moet dus altijd met beide partijen rekening houden en zich niet door emoties 

laten meeslepen in een dergelijk onderzoek. 

In dit onderzoek heb ik gepoogd een antwoord te bieden op de problemen die de Duitse 

minderheid tegenkwam toen zij tegen wil en dank lid werden van de nieuwe Joegoslavische 

staat. Ik heb in het kort hun politieke, culturele, economische en sociale situatie beschreven, 

maar er is natuurlijk steeds ruimte voor verdergaande analyses.  

                                                 
45

 Het hele probleem van de Duitsers en Slovenen was natuurlijk heel wat breder, heel gecompliceerd, vol met 

tegenstrijdigheden, bevatte negatieve en positieve zaken. Het alledaagse leven was ook vol van 

vriendschappelijke contacten aan beide kanten. Dat, wat beide buurvolkeren echt met elkaar bond, was de 

omgeving, de cultuur. Niet die cultuur tot welke ze zich bekenden, maar die cultuur waarin ze leefden. 
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10. Appendix 

 

10.1 Duits – Sloveens topografisch register 

 

Hieronder vindt men een tabel met de belangrijkste plaatsen in het Duits en Sloveens terug. 

 

Marburg (an der Drau) Maribor 

Cilli Celje 

Pettau Ptuj 

Laibach Ljubljana 

Gottschee Kočevje 

Krain Kranjska 

Untersteiermark Spodnja Štajerska 

Klagenfurt Celovec 

Villach Beljak 

Kärnten Koroška 

Mieβtal  Meţiška dolina 

 

10.2 Verkiezingen in 1923, 1925 en 1927. 

 

De uitslagen van de verkiezingen naar Melik (1986: 324): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: het aantal mandaten; b: procent van de stemmen van de stemgerechtigden; c: procent van 

het aantal kiezers die deelnamen. 
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10.3 Volkstellingen naar Suppan (1988: 318). 
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10.4 Tabel met aantal Slovenen en Duitsers in Spodnja Štajerska (Suppan 1988: 314 – 

315). 
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10.5 Slovenië en de Duitse minderheid in 1910 (Suppan & Partl 1988: 338 – 339). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 


