LANDEN VAN EUROPA
Kroatië
1 Vlag

Kroatië maakt sinds 1848 gebruik van vlaggen in de kleurencombinatie rood-wit-blauw. Deze drie
kleuren zijn de zogeheten Pan-Slavische kleuren en komen ook voor in de vlaggen van een aantal andere
Slavische staten. Het opnemen van de kleuren rood, wit en blauw in de Kroatische vlag is verre van
origineel, niet alleen omdat veel andere Slavische staten deze kleuren in hun vlag hebben, maar ook
veel niet-Slavische staten. Zo is de Kroatische vlag zonder wapen bijna identiek aan de Nederlandse vlag.
Hierdoor wordt de Kroatische vlag in Kroatië vaak niet als het primaire nationale symbool gezien; die
status valt toe aan het nationale wapen.
2 Ligging op Europese kaart
Kroatië strekt zich uit van de uiterste oostelijke hellingen van de Alpen in het noordwesten tot de
Panonische laagvlakte en de oever van de Donau in het oosten. Het centrale deel wordt bedekt door het
bergmassief Dinara en het zuidelijke deel eindigt aan de kust van de Adriatische Zee. Het land wordt
begrensd door Slovenië, Hongarije, Servië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en via de zee grenst het
aan Italië.
3 Oppervlakte
De oppervlakte van Kroatië is 56.538 vierkante kilometer. Dat is bijna 1,5x Nederland.
4 Bevolking
Het aantal inwoners van Kroatië bedraagt 4.489.409 (2009). Gemiddeld wonen er 79,4 mensen op een
vierkante kilometer. Kroatië wordt voornamelijk bewoond door Kroaten (89,6%). Minderheden zijn de
Serviërs (vandaag de dag 4,5%; in 1991 12,5%), Bosniakken (0,5%), Hongaren (0,4%), Italianen (0,8%) en
nog enkele andere.
5 Hoofdstad en enkele belangrijke steden
Hoofdstad van Kroatië is Zagreb.
Een bekend gebied in Kroatië is Istrië. Bekende steden in dit gebied: Pula en Opatija.
Andere grote steden zijn Split, Zadar en Dubrovnik. Dichtbij de stad Rijeka is het eiland Krk gelegen, een
van de tientallen bewoonde eilanden langs de kust. Het eiland met zijn aangename klimaat, dat in het
verleden vele andere namen heeft gehad, wordt ook wel het "Gouden Eiland" genoemd en is een geliefd
vakantieoord.
6 Geschiedenis: globale perioden, belangrijkste personen
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog richten Serven, Kroaten en Slovenen samen een Joegoslavisch
Koninkrijk op. In 1941 viel Hitler het land binnen en maakte van Kroatië een vazalstaat, waar Serven en
joden het doelwit werden van fascistische terreur. De Kroaat Josip Tito leidde het communistische
verzet, hij slaagde er grotendeels in Joegoslavië zelf te bevrijden. Hij genoot groot aanzien en was de
aangewezen figuur om na de oorlog het bestuur van heel Joegoslavië op zich te nemen. Tito leidde het
land tot zijn dood in 1980.
Met Tito stierf de grote bindende factor van de Joegoslavische deelrepublieken. De oplopende
spanningen binnen het land en de aanhoudende bevoorrechting van de Serven leidden er toe dat in
1991 zowel Slovenië als Kroatië zich onafhankelijk verklaarden. De hierna uitbrekende oorlog eindigde

voor Kroatië in feite pas in 1998 toen de laatste gebieden door de VN onder Kroatisch toezicht werden
geplaatst. De oorlog had een grote tol geëist. De ooit in het land levende Servische minderheid was op
de vlucht geslagen en vele duizenden Kroaten hadden het leven verloren.
7 Staatsvorm
Sinds de nieuwe Kroatische grondwet in 1990 is Kroatië een republiek met een parlementaire
democratie. De President van het republiek is het staatshoofd en wordt iedere 5 jaar democratisch
gekozen, de Minister-president is de regeringsleider. Naast leider van het Kroatische leger heeft hij als
plicht, met toestemming van het Parlement, de Minister-president aan te stellen en heeft hij enige
invloed op de buitenlandse politieke. Het Kroatische Parlement (de Sabor) werkt volgens een
eenkamerstelsel; deze wetgevende macht bestaat uit niet minder dan 100 en niet meer dan 160
vertegenwoordigers, allen gekozen voor een termijn van vier jaar. Aan het hoofd van de Kroatische
Regering (de Vlada) staat de Minister-president, die zelf twee viceminister-presidenten heeft en
veertien ministers die aan het hoofd staan van verschillende ministeries. De uitvoerende macht is
verantwoordelijk voor het voorstellen van wetgeving en een begroting, het uitvoeren van wetten en het
binnenlandse en buitenlandse beleid van de republiek begeleiden. De rechtsprekende instanties van
Kroatië bestaan uit drie lagen, het Hooggerechtshof, provinciale rechtbanken en lokale rechtbanken. De
Constitutionele Rechtbank gaat over zaken betreffende de Grondwet.
Kroatië is (nog) geen lid van de EU (streefdatum is 2010).
Het volkslied is Lijepa naša domovino.
Nationale feestdag is 25 juni.
8 Regio’s en departementen
Kroatië is ingedeeld in 20 provincies (župoanije = graafschappen) en 1 stad (Zagreb).
9 Infrastructuur
De wegen in Kroatië zijn doorgaans van goede kwaliteit, al zijn op sommige plaatsen in het binnenland
de wegen onderhevig aan achterstallig onderhoud. Het verkeer rijdt, net als in Nederland aan de
rechterkant van de weg.
Er is de afgelopen jaren door de overheid stevig geïnvesteerd in de spoorwegen. Nog niet alles is
perfect, maar de meeste treinstellen zijn modern en comfortabel. Tussen de steden is een groot aantal
goede busverbindingen.
Er zijn 8 vliegvelden in Kroatië. De belangrijkste zijn die van Split, Dubrovnik en Zagreb.
Voor de kust liggen niet minder dan 1.187 eilanden, waarvan er 66 bewoond zijn. De grootste eilanden
zijn Krk (door een brug met het vasteland verbonden) en Cres. Vele veerdiensten zorgen voor een prima
bereikbaarheid van de eilanden.
De havens in Kroatië zijn: Rijeka, Ploce, Split, Zadar, Dubrovnik, Sibenik en Pula.
10 Klimaat
Kroatië heeft een gemixt klimaat. In het Noorden en Oosten heeft het een landklimaat, langs de kust is
het klimaat mediterraan.
11 Rivieren en meren
Veel grote en kleine rivieren vind je in het noorden van het land. De meest bekende is ongetwijfeld de
Drava (Drau) zijn, een zijrivier van de Dunav (Donau). Deze rivier vormt een grens, over een lengte van
meer dan honderd kilometer, met Hongarije. Ook de Save is een zijrivier van de Dunav. Deze ontspringt
in Slovenië en vormt een belangrijk gedeelte van de grens met Bosnië-Herzegovina. Bij Sisak voegt zich
het water van de Kupa daarbij.
Behalve de kusten en de rivieren is Kroatië ook rijk aan meren. De Plitvice meren zullen ongetwijfeld de
bekendste zijn, maar ze zijn betrekkelijk klein in vergelijking tot bijvoorbeeld het visrijke Vranameer ten

zuidwesten van Zadar. De oppervlakte hiervan is ruim dertig vierkante kilometer en het leent zich bij
uitstek voor allerlei water(sport)activiteiten.
12 Gebergten
Naar het oosten toe wordt het land vlakker, al blijft het overal heuvelachtig. De hoogste berg ligt in de
provincie Split, noordelijk van Split en Šibenik. De Dinara steekt 1.849 meter boven het zeeniveau uit.
13 Nationale en regionale parken
Er zijn in Kroatië 8 nationale parken. In totaal beslaan deze parken 994 vierkante kilometer. Verder zijn
er nog 10 natuurparken en 2 natuurgebieden. In Kroatië leven nog bruine beren, wolven, lynxen,
adelaars en gieren in het wild.
14 Industrie en economie
De Kroatische economie bestaat uit verschillende dienstensectoren en voornamelijk wat lichte industrie.
Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten. De Kroatische economie is postcommunistisch. Aan het
einde van de jaren tachtig zat Kroatië middenin economische hervormingen, haar positie was
goedgunstig maar gekrenkt door de de-industrialisatie en de oorlogsschade. De belangrijkste
problemen zijn de structurele torenhoge werkloosheid tezamen met onvoldoende economische
hervormingen. Het rechterlijke systeem zit vaak tegen. Bovendien is er vaak sprake van inefficiënt
bestuur, vooral op het gebied van grondbezit. Kroatië is niet rijk aan delfstoffen (alleen bauxietmijnen).
Langs de kust begint het toerisme na het beëindigen van de oorlog weer toe te nemen. Het land is zich
aan het voorbereiden op het EU-lidmaatschap.
15 Wijnbouw
Langs de hele kust (Dalmatië) en op vele eilanden wordt wijn verbouwd, vaak van erg goede kwaliteit.
De wijngaarden liggen op stenige hellingen en worden versterkt met lage stapelmuurtjes, die met
geometrische precisie zijn aangelegd door de lokale boeren. Deze muurtjes beschermen de lage
wijnstokken tegen de koude noorderwind en in de zomer tegen de hete zon. Zonder deze muurtjes, die
het resultaat zijn van veel inspanning en volharding, zou de wijnbouw op deze moeilijke gronden niet
denkbaar zijn.
16 Landbouw
Door de verschillende klimaatzones, landschappen en grondsoorten heeft Kroatië een grote
verscheidenheid aan landbouwproducten. Landbouw is vooral van betekenis in Midden-Kroatië. Het
land is zelfvoorzienend in producten als granen, suikerbieten, aardappelen, fruit, tarwe, maïs. Naast
landbouw heeft Kroatië een goed ontwikkelde voedselverwerkende industrie.
17 Bosbouw
Ongeveer een derde van de oppervlakte van Kroatië is bedekt door bomen. Kroatië levert kleine, maar
goede kwaliteit eiken en beuken.
18 Godsdienst
Het grootste deel van de bevolking is katholiek (ongeveer 90%). Een kleine minderheid is oostersorthodox of islamitisch.
19 Onderwijs
Er zijn ongeveer 950 basisscholen in Kroatië. Kroatisch basisonderwijs is verplicht en duurt 8 jaar, en het
is verplicht vanaf 6/7 jaar. De basisscholen zijn opgesplitst in twee fasen. In klas 1-4 wordt onderwezen
door een leerkracht per klas, met onderwerpen als Kroatisch, wiskunde, beeldende kunst, natuur en
maatschappij en ten minste een vreemde taal (meestal Engels). In klas 5-8 geven verschillende

docenten les over verschillende onderwerpen, met toegevoegde vakken als geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en in aanvulling op Engels, soms een tweede taal (meestal Duits,
Frans of Italiaans.
20 Cultuur
De Kroatische cultuur trekt zo’n dertien eeuwen oude cultuur met zich mee. In deze tijd zijn er veel
Kroatische monumenten en steden gekomen.
Het land heeft een lange artistieke, literaire en muzikale traditie. In de architectuur zijn veel OostenrijksHongaarse en Venetiaanse invloeden terug te vinden. Kunst en cultuur zijn zeer belangrijk voor de
Kroaten. Het land heeft schilders van naam voortgebracht (zoals Generalic, Hlebine, Kovacic, Lackovic).
Kroaten hebben weinig literatuur van eigen bodem (taal werd nauwelijks gesproken). Op het gebied van
folklore kent Kroatië een lange traditie. Nog steeds kun je in alle delen van het land genieten van
oorspronkelijke zang en dans die uit die streek afkomstig is, meestal uitgevoerd in traditionele kleding.
Een groot aantal historische gebouwen is door de UNESCO als cultureel erfgoed van de mensheid
aangewezen. Dat geldt trouwens ook voor een aantal natuurgebieden. Kroaten koesteren hun verleden,
wat duidelijk zichtbaar wordt in het grote aantal musea dat het land rijk is. Ook kastelen en burchten
worden doorgaans goed onderhouden.
Drie Nobelprijswinnaars hadden hun wieg in Kroatië staan, samen met een aantal uitvinders en andere
belangrijke personen. De eerste vulpen is in Kroatië uitgevonden. Kroatië verdient ook een plaats in de
geschiedenis van kleding aangezien hier de oorsprong van de stropdas (cravat) ligt.
21 Eten en drinken
De Kroatische keuken is zeer gevarieerd. Vaak krijg je meer vlees en minder groenten. Het grootste
verschil zit ’n in de keuken van het binnenland en die van de kuststreken. Kroatië kan gastronomisch
gezien grofweg in enkele gebieden verdeeld worden, waar voedsel gegeten wordt dat in de rest van het
land niet in het algemeen gegeten worden. De meeste gerechten zijn nu wel bijna overal in Kroatië te
krijgen.
• Slavonië heeft een pittige keuken met veel Hongaarse invloeden en bestaat uit veel vlees en
wild
• Hrvatsko Zagorje en Međimurje staan bekend om hun zoetigheden
• In Midden Kroatië of het Kroatische binnenland wordt veel eigen kaas gegeten, zware
geroosterde maaltijden en heeft Osmaanse invloeden
• Istrië: licht eten met veel kruiden, truffels en veel Italiaanse invloeden
• Dalmatië: Een mediterrane keuken met Italiaanse invloeden en veel vis
22 Taal
De officiële landstaal is het Kroatisch.
23 Geldeenheid
De munteenheid is de kuna (HRK).
24 Media
De Kroatische radio- en televisieomroep draagt de naam HRT. Daarnaast is een groot aantal regionale en
lokale radio- en televisiestations. In Zagreb en Split wordt een tiental Kroatische kranten uitgegeven.
Daarnaast worden vele regionale en lokale kranten en tijdschriften gedrukt.
25 Belangrijkste monumenten en topics
• Het oude centrum van Dubrovnik (uitgebreid 1994)
• Historisch complex van Split met het paleis van Diocletianus
• Nationaal Park Plitvicemeren

•
•
•
•

Episcopaal complex van de Euphrasiaanse Basiliek in het historische centrum van Poreč
Historische stad Trogir
St. Jameskathedraal in Šibenik
het Romeinse amfitheater in Pula

