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Inleiding 
Het zou best interessant zijn om onderzoek te doen naar wat Europeanen weten over hun buurlanden. Ik 
denk dat Albanië ergens onder aan de rij zou staan. Mensen weten vaak wel waar het ligt, maar daarmee 
houdt het ook wel op. De Republiek Albanië! Het land van de adelaar; Shqipëri, zoals de Albanezen hun 
land noemen. Een land dat veel Europeanen kennen als één van de Balkanlanden. Een gesloten land, 
omringt door ruige gebergten en onherbergzame natuurgebieden. Een land van extreem communisme en 
atheïsme. Een land zonder duidelijke oorsprong. Een land met evenveel Albanezen binnen als buiten haar 
grenzen.  

In dit essay gaan we dichterbij, we gaan kijken hoe Albanië is ontstaan, wat voor mensen er wonen, hoe 
die daar komen en onderzoeken waarom Albanië staatkundig kleiner is dan haar natie. We doen een 
uitgebreide analyse van de cultuur en bekijken als laatste de media in Albanië.  

Ik wens u veel leesplezier. 

Klaas van de Ketterij 
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Hoofdstuk 1  Cijfers, feiten en geschiedenis 
Om een goed beeld van de Republiek Albanië te krijgen, volgt allereerst een opsomming van cijfers en 
feiten. Daaronder vindt u in een beknopte beschrijving de geschiedenis van het land en volk. Deze 
informatie is zo accuraat mogelijk en wordt verder uitgewerkt in de andere hoofdstukken. 

Cijfers en feiten 
 
Geografie 

 Oppervlakte: 28.748 km²  (4,7% water) 

 Landschap: Ruw, bergachtig en 
moerassige dalen, langs de kust 
vruchtbaar. 

 Klimaat: Mediterraan (droge, hete 
zomers en natte, milde winters) 

 Gem. temperatuur: min +2 en max +31 

 Aantal zonuren: Tirana 2489 

 Neerslag: Tirana 1345 mm 

 Hoogste punt: Korab 2753 m 

 Grootste rivieren: Drin en Shkumbi 
(meestal onbevaarbaar) 

 Grootste meren: Skodër, Ohrid en 
Prespa 

 Hoofdstad: Tirana (343.078 inwoners 
(2001)) 

 Staatkundige indeling: 12 Prefecturen 
onderverdeeld in 36 districten (Rreth) 

 
Demografie 

 Inwoners: 3.619.778 (2008) 

 Bevolkingsdichtheid: 107 inw./ km²         

 Bevolkingsgroepen:                                                          
   Albanees (98%) 
   Grieken (1.8%)                  Afbeelding 1: Staatkundige kaart Albanië 
   Overig (2%) 

 Bevolkingsgroei: 0,8% (1980 – 2001) 

 Kindersterfte: 25 (per duizend geboorten) 

 Levensverwachting: Mannen 71 jaar en vrouwen 76 jaar 

 Landstaal: Albanees 

 Analfabetisme:  
   Mannen: 8% (2001) 
   Vrouwen: 22% (2001) 

 Religie 
  Moslim: 70% 
  Grieks-Orthodox: 20 % 

   Rooms-Katholiek: 10% 
    

 
 

 
 
 

Bronnen feiten en cijfers: Wikipedia (zie W1 en W2 literatuurlijst), Bosatlas en Reader’s Digest: Zuid-Europa  
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Politiek 

 Regeringsvorm: Democratische Republiek 

 Parlement: President, Premier, Raad van Ministers en Eén Kamer de Kuvendi (140 zetels)   

 President: Bamir Topi (sinds 2007) 

 Premier: Sali Berisha (sinds 2006) 

 Regeringspartij: PSS (socialistsch) 

 Oppositie: BF (verschillende oppositie partijen 
samen) 

 Volkslied: Hymni i Flamurit 

 Nationale feestdag: 28 november 

 Vlag: Rood met een dubbele zwarte adelaar 

 Bijzonderheden: Tot 1992 extreem communistisch 
 
Economie 

 Munteenheid: Lek (ALL)                Figuur 2: De Albanese vlag 

 Koers: 1 ALL = 0,008 € (2007) 

 Bruto nationaal product: 4,3 miljard US$ ($ 1340 per inwoner 2001) 

 Inflatie: 5,4% (2002) 

 Werkeloosheid: 13% (2002) 

 Lid van Wereldbank: sinds 1990 

 Exportproducten:  
o Textiel: 29% 
o Schoenen: 9% 
o Metaal en metaalproducten: 5% 
o Leer en leerproducten: 4% 

 Exportpartners: Italië, Griekenland, Duitsland 

 Importproducten:  
o Machines: 16% 
o Minerale stoffen: 13% 
o Textiel en textielproducten: 11% 
o Metaal en metaalproducten: 9% 
o Voedings- en genotmiddelen: 9% 

 Importpartners: Italië, Griekenland, Turkije en Duitsland 

 Ontwikkelingshulp: Ontvangsten 319 miljoen US$ (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen feiten en cijfers: Wikipedia (zie W1 en W2 literatuurlijst), Bosatlas en Reader’s Digest: Zuid-Europa 



6 

 

Geschiedenis 
 
Het begin 
Waar de geschiedenis van Albanië begint is niet 
helemaal duidelijk. Verschillende bronnen en 
wetenschappers spreken elkaar tegen(B1). Eén 
van de belangrijkste en ook degene die het 
meeste aanhang vindt onder Albanese historici is 
dat de Albanezen afstammelingen zijn van de 
Illyriërs. Na de Tweede Wereldoorlog zijn in het 
gebied namelijk overblijfselen gevonden van dit 
Indo-Europees volk. De Illyriers vestigen zich in de 
bronstijd (3000-800 voor Christus) op het 
Balkanschiereiland en leven in stammen en 
clannen van de landbouw en visserij. Ook melden 
verschillende bronnen dat ze uitstekende scheeps-                                                     Figuur 3: Woonplaats Illyriërs 
bouwers  zijn en veel aan piraterij (B2)  doen  op  de  
Adriatische Zee. De archeologische vondsten van de Illyriers in Albanië stammen waarschijnlijk uit de 
ijzertijd en vormen het belangrijkste nalatenschap uit het verste verleden. Waarschijnlijk zijn de Illyriërs 
blijven hangen in de streek, ook na verovering door de Grieken, Romeinen en de Osmaanse Sultans. Dit is 
onder andere te merken aan de Albanese taal en schrift, want die stamt af van het Illyrisch (zie hoofdstuk 2).  

 
Rond het begin van de jaartelling doen de Grieken invallen in het gebied, maar de Illyriersche stammen 
kunnen ze aardig buiten de deur houden. Maar als de Romeinen het later ook proberen zijn die hen te 
sterk en zo ontstaat, na een langdurige oorlog, een periode van bezetting, die zijn sporen na laat. De 
belangrijkste archeologische bronnen in het land komen uit de Romeinse tijd. Rond het jaar 350 ontstaan 
in het Balkangebied grote etnische verschuivingen, voornamelijk veroorzaakt door invallen van de Slaven. 
Ook de Illyriërs verhuizen, de Byzantijnse kronieken (het gebied valt vanaf 395 onder het Oost Romeinse 
of Byzantijnse rijk) noemen de Illyriërs voor het laatst in de zevende eeuw na Christus. Daarna spreken de 
kronieken pas weer over bewoners in het gebied vanaf de elfde eeuw en noemt ze de Arbanieten. Of 
zomaar mag worden aangenomen dat dit volk afstamt van de Illyriërs zijn wetenschappers het niet over 
eens (B1) . 
 
Staatsvorming 
Eventjes, tussendoor de grote namen (het Byzantijnse rijk en het Osmaanse rijk) vormt zich het 
vorstendom Arbanië (1272 tot 1286). Het landje is een kort leven bespaard en wordt al snel ingelijfd bij 
het Servische rijk. 
 
Rond 1385 valt het Osmaanse rijk het Balkangebied binnen en al snel is het hele Albanese land bezet. Het 
zuiden wordt een volwaardige provincie van het rijk en het noorden blijft, redelijk onafhankelijk, onder 
gezag van Arbanese bestuurders, die als vazallen van de sultan worden behandeld(B1). Als vanuit het 
westen en noorden van Europa de kruistochten beginnen, maakt één van deze vazallen, Gjergj Kastrioti 
(ook wel bij zijn heldenaam Skanderbeg bekend)(B3) gebruik van het kruisleger van de Roemeens 
/Hongaars veldheer Johannes Hunyadi om tegen de sultan in opstand te komen. Hij neemt uiteindelijk de 
vesting van de toenmalige hoofdstad van de provincie, Krujë, in en laat zijn vlag met de tweekoppige 
adelaar wapperen. Dit maakt hem de nationale held en zijn banier is dan ook nog steeds de vlag van 
Albanië! Vijfentwintig jaar lang slaat hij, samen met een door hem gevormde Liga (Liga van Alessio) die 
bestaat uit lokale potentaten, de aanvallen van de sultan af. Maar door onderlinge onenigheid binnen de 
Liga raakt het land tenslotte toch weer in handen van de Osmaanse sultan (1506 na Chr.).  
 
  

 
Bronnen geschiedenis: Wikipedia (zie W1, W3, W4 literatuurlijst), B1 Castellan, 1999, B2 Derks, 1995, B3 Kagie, 1996  
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Het land blijft nu lange tijd in Osmaanse handen en ondergaat een Islamisering. Vooral het middelste deel 
van het land, dat in handen komt van Turkse landvoogden, wordt goedschiks of kwaadschiks bekeerd tot 
de Islam. De sporen van deze vier eeuwen Turkse overheersing zijn nog steeds zichtbaar. Veel 
hedendaagse Albanezen hebben nog achternamen die terug te leiden zijn naar het Ottomaanse tijdperk. 
Ook de Albanese keuken is sterk beinvloed door de Turkse smaak (B3).  
 
Vanaf de 18e eeuw zakt het Osmaanse rijk in, waardoor het kapitalisme langzaam binnendringt in het 
Balkanland. Steden raken betrokken bij handel op wereldniveau en de ambachtsector ontwikkeld zich. 
Deze ambachtslieden organiseren zich in gilden en vormen samen met de handelaren een nieuwe klasse: 
de burgerij.(B1) Maar de echte verandering komt voor Albanië in het jaar 1850. De nationale bewegingen 
in de rest van Europa brengen hervormingen op gang en langzaam maar zeker worden ook de Albanezen 
nationaal bewust. Er ontstaat een Albanees alfabet waarin wordt lesgegeven op scholen en universiteiten. 
Toch kost het ze nog behoorlijk wat moeite om een officiële erkende staat op te zetten. Op verschillende 
belangrijke congressen, onder andere in London, Constantinopel en Berlijn, wordt besloten dat er ‘geen 
Albanese nationaliteit bestaat’ en worden de Albanese gebieden toegewezen aan Montenegro en 
Griekenland. Maar de culturele ontwikkelingen zijn niet meer te stoppen. Albanese gemeenschappen 
wereldwijd zetten de nationale beweging voort en richten Albanese kranten op in onder andere 
Constantinopel en Athene. In de Verenigde Staten zet een groep toegewijde Albanezen de Albanese 
orthodoxe kerk op met kerkdiensten in het Albanees. De rest van de wereld kan niet meer om Albanië 
heen en zo wordt dan toch op 28 november 1912 Albanië onafhankelijk verklaart. Hierna wordt vrede 
gesloten met Turkije en accepteren Oostenrijk-Hongarije en Italië de staat. Albanië is geboren! 
 
De roerige 20e eeuw 
Net als voor de rest van Europa, is de 20e eeuw een roerige tijd voor Albanië. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog (1914) komt het land opnieuw onder buitenlandse bezetting. Opnieuw heersen Servie, 
Montenegro en Griekenland over delen van het land. Later valt Italie het gebied binnen en na 
verschillende gevechten tussen voornamelijk Italie en Oostenrijk-Hongarije (Servie en Montenegro zijn 
rond 1916 verslagen door de Habsburgers) blijft het tijdens het verdere verloop van de oorlog onrustig in 
het gebied. Na de grote oorlog wordt, om wereldwijd de vrede te bewaren, in 1919 de Volkenbond 
opgericht en zij laat op 27 december 1920 Albanië toe tijdens haar eerste zitting. De grenzen worden 
vastgelegd aan de hand van de in 1912 gestelde grenzen en zo ontstaat er een moderne natiestaat. 
 
Door economische en culturele onderontwikkeling, uiterst beperkte budgettaire mogelijkheden en een 
zeer klein percentage in het buitenland opgeleide intelligentsia verlopen de begin jaren van de staat 
uiterst moeizaam.(B1) Tot de Tweede Wereldoorlog (1939) wordt er weinig vooruitgang geboekt. Albanië 
lijkt in een spagaat te zitten: Aan de één kant de wil tot opbouw en aan de andere kant geen 
mogelijkheden tot een uitweg. De moeilijk omstandigheden van het land blijven niet onopgemerkt door 
Italië, die, net als Duitsland in het noorden, op ingenieuze wijze de buurlanden probeert te infiltreren. Zo 
worden vanaf 1938 allerlei afdelingen gesticht van Italiaanse organisaties. Voorbeelden zijn de Albanese 
Fascistische Partij en de Fascistische Vrouwen- en Jeugdbeweging. Ook vestigen zich tal van Italiaanse 
ondernemingen in het land, waardoor de Albanese economie sterk ontregeld raakt. Albanië maakt 
nadrukkelijk deel uit van de Italiaanse strategie. 
 
Op 7 april 1939 vallen Italiaanse troepen het land binnen en in drie dagen is het hele land opnieuw bezet. 
Toch laat de bevolking niet over zich heenlopen en er wordt in 1941 een verzetsorganisatie, de 
Communistische Partij van Albanië, opgericht, die een dominante rol speelt in de bevrijding van het land. 
Engeland steunt deze verzetsbeweging en levert wapens en munitie. Nadat het bezettingsleger, dat na de 
capitulatie van Italië (1943) alleen bestaat uit Duitsers, de strijd vanwege manschap gebrek moet 
opgeven, wordt op 17 november 1944 Tirana bevrijd. De communistische verzetsorganisatie staat direct 
klaar om het land over te nemen en een Socialistische Volksrepubliek op te richten.(B3)  
 
 

 

Bronnen geschiedenis: Wikipedia (zie W1, W3, W4 literatuurlijst), B1 Castellan, 1999, B2 Derks, 1995, B3 Kagie, 1996  
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45 jaar communisme 
Na een ‘democratische’ verkiezing in 1945, waar overigens maar één partij aan mee doet, wint het 
Democratisch Front van de communisten glorieus. Meteen worden veranderingen in gang gezet om 
Albanië te ‘hervormen’ naar een communistisch land, gelijk aan de Sovjet-Unie van Stalin. Alle 
tegenstanders worden uit de weggeruimd, opgepakt of verdwijnen gewoon. In 1946 promoveert het 
parlement Albanië tot volksrepubliek met aan het hoofd Enver Hoxha die een enorme achting voor en 
persoonlijk vriend van Stalin is. In de jaren die volgen isoleert Albanië zich steeds meer. In eerste instantie 
onderhoud het nauwe banden met de andere communistische landen, maar na de dood van Stalin laat 
het de Sovjet-Unie en Joegoslavië (er volgen zelfs etnische zuiveringen in het grensgebied ) achter zich. 
Later valt ook China in ongenade en Hoxha proclameerde het nationale motto ‘vertrouwen op eigen 
kracht’. Hij is er van overtuigd dat Albanië het enige echte communistische land ter wereld is. 
 
De cijfers en feiten die in deze tijd naar buiten komen zijn niet erg betrouwbaar. Toch moeten gezegd 
worden dat er enorme vooruitgang wordt geboekt. In 30 jaar werkt het land zich op van een 
onderontwikkeld land tot een moderne staat. Onderwijs, gezondheidszorg, leger en politie worden 
geherstructureerd. De industrie groeit enorm, het analfabetisme wordt met succes bestreden (van 80% 
naar 25%), dankzij de gratis gezondheidzorg gaat de levensverwachting omhoog van 38 naar 75 en alle 
inwoners van het land werden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.  
 
Aan de andere kant worden de Albanezen enorm gekort in hun individuele vrijheid. Alles wordt 
gecontroleerd en contact met de buitenwereld is ten strengste verboden. Er is geen persvrijheid, geen vrij 
ondernemerschap en niemand heeft een paspoort. Veel mensen verdwijnen achter de tralies om 
onduidelijke redenen en De Partij is er trots op dat Albanië ‘het enige land in Europa is zonder 
godsdienst’.(B3) 

 

Albanië nu 
Na de dood van Enver Hoxha, op 11 april 1985, komt het volk in opstand. En na een paar jaar van 
ongeregeldheden, verkiezingen en laatste stuiptrekkingen van De Partij wordt op 20 januari 1991 het 
standbeeld van Enver Hoxha in Tirana (de huidige hoofdstad) door een woedende menigte van zijn sokkel 
getrokken.(B3) Er wordt een ‘regering van nationale redding’ in het leven geroepen en worden voor eerst 
in 45 jaar democratische verkiezingen uitgeschreven, die een einde maken het communistisch regime. 
 

De nieuwe regering, onder 
leiding van president Sali 
Berisha laat alle politiek 
gevangen vrij, moedigt het 
vrij ondernemerschap aan en 
buitenlandse investeerders 
zijn weer welkom. Er is 
vrijheid van pers en 
godsdienst en iedereen mag 
gaan en staat waar hij of zij 
wil. Toch zijn de sporen van 
het communisme nog steeds 
zichtbaar in Albanië. De 
vernieuwingen vorderen 
traag en ondanks de vele 
buitenlandse hulp is de 
republiek ook nu nog één van 
de armste landen van Europa. 

                                                                                      Figuur 4. Albanië in Europees verband  
 
 
 
Bronnen geschiedenis: Wikipedia (zie W1, W3, W4 literatuurlijst), B1 Castellan, 1999, B2 Derks, 1995, B3 Kagie, 1996  
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Hoofdstuk 2 Cultuur analyse 
 
Religie 
 
Zoals uit hoofdstuk 1 blijkt heeft Albanië een wervelende geschiedenis doorgemaakt. Een paar keer is 
hierbij religie al ter sprake gekomen. Door de jaren heen heeft het land de invloed van veel verschillende 
religieuze stromingen geproefd, maar het meeste daarvan is vernietigd door het communistische regime. 
Sterker dan in elk ander communistisch land was Albanië een seculiere staat (de enige officiële 
atheïstische staat ter wereld) en de invloed hiervan is vandaag de dag nog duidelijk te merken. Op 20 
januari 2007 schrijven Hans Beerekamp en Janine Prins, twee journalisten van het NRC Handelsblad, op 
hun weblog over een expeditie door Albanië: “Nog steeds maken de meeste bewoners geen erg gelovige 
indruk, maar je ziet wel overal nieuwe kerken en moskeeën verrijzen. (…) Je ziet af en toe een jongeman 
met een lange zwarte baard en een incidenteel hoofddoekje, maar in het algemeen lijken de Albanezen 
tamelijk immuun voor het fundamentalisme.”(w5) 
 
Cijfers 
De officiële cijfers zijn (cijfers uit 1992): 

 70%  Moslim 

 20%  Grieks-orthodox (zuiden) 

 10%  Rooms-Katholiek (noorden) 
 
Maar ook de volgende cijfers doen de ronde (cijfers uit 2007)(W6): 

 20%  Moslim 

 6%  Grieks-Orthodox 

 3%  Rooms-Katholiek 

 71%  Geen  
 
Als ik het verslag van de twee NRC Journalisten mag geloven lijken de laatste cijfers meer op de waarheid. 
Ook in het vervolg van de geschiedenis zijn deze cijfers beter te plaatsen. 45 jaar communistisch Albanië 
zou je gelijk kunnen stellen met anderhalve generatie die jarenlang is blootgesteld aan de indoctrinatie 
van atheïsme. De huidige generatie is opgegroeid zonder religie. Zelfs zonder behoefte aan religie (op de 
communistische religie na dan). Dat hef je niet op met alleen het instellen van vrijheid van godsdienst. 
  
Religieuze geschiedenis 
Als je de religieuze geschiedenis van Albanië volgt, komt een bepaalde stroming vaak doormiddel van een 
bezetter het land binnen. Misschien is dit ook één van de redenen van deze opmerkelijke cijfers. Er is 
telkens strijd tussen verschillende landen met verschillende religies op het grondgebied van de republiek. 
Katholieken(Romeinen) tegen Islamieten(Osmanen) of Katholieken(Holy Roman Empire) tegen 
Orthodoxen (Byzantijnen). Deze achtergrond opgeteld bij het communistische regime hebben als 
uitkomst de grote  desinteresse ten opzichte van religie.(W7) 
 
Toch als je wat dieper in de geschiedenis duikt komen er interessante dingen boven. Want volgens 
overleveringen heeft waarschijnlijk de apostel Paulus zelf in Illyricum, een Romeinse provincie waar nu 
Albanië ligt, het Evangelie verkondigt en al in 58 na Christus is er sprake van een bisschop in de streek. 
Maar tijdens de Osmaanse overheersing ‘bekeerden’ velen zich, gedwongen of ongedwongen tot de Islam 
en verliest de kerk zijn leden. Toch blijft ze voortbestaan en ze heeft een goede verstandhouding 
(opmerkelijk voor een tijd vol kruistochten) met de andere geloofsgemeenschap. Een echte Albanees 
Orthodoxe Kerk wordt echter pas in de 20e eeuw gesticht. Op 8 maart 1908 wordt in de Verenigde Staten 
door de Russische aartsbisschop van New York in Boston de zessentwintigjarige patriot Fan Noli tot 
priester gewijd. (W7) 

 
Bronnen: W5. Weblog expeditie door Europa Hans Beerekamp en Janine Prins, W6. Cijfers overheid VS,  W7. Wikipedia 
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 De kerk valt theoretisch gezien onder de jurisdictie van de aartsbisschop van de VS, maar verder is ze 
onafhankelijk en worden de kerkdiensten in het Albanees gehouden.(B1) In latere jaren verhuist de kerk 
naar Albanië zelf en heeft ze onder het communistische regime erg te lijden. Niet alleen de mensen maar 
ook bedehuizen worden vernietigd. Toch overleefd de kerk ook deze 45 jaar verdrukking! Ze valt nu onder 
de Grieks-Orthodoxe kerk en heeft een eigen aartsbisschop in de hoofdstad Tirana.(W7) 

 
Er is ook een kleine Rooms-katholieke gemeenschap in Albanië. Deze woont voornamelijk in het 
noordwesten en is waarschijnlijk het resultaat van de Italiaanse invloed op het land. 
 
Buitenlandse invloed 
Allerlei religieuze groeperingen uit het buitenland zien Albanië als werkterrein. Zowel christenen als 
moslims investeren in het gebied. Van hulpgoederen tot de bouw van kerken, van evangelisatie tot gratis 
exemplaren van de heilige boeken. “Het zijn vooral buitenlandse organisaties die de nieuwe gebedshuizen 
bouwen”, schrijven Hans Beerekamp en Janine Prins in 2007 op hun weblog.(W5) Vlak na de openstelling 
van de grenzen worden vijftig christelijk organisaties geteld en ook laat de islamitische wereld van zich 
horen. Zo zendt Saudi-Arabië twintigduizend korans naar het land, met één jammerlijke vergissing; de 
heilige boeken zijn in het Arabisch en dus onleesbaar voor de Albanezen.(B3) 

Taal 
De officiële taal van de Republiek Albanië is Albanees. Naast het Albanees zijn er minderheden in Albanië 
die andere talen of dialecten spreken, maar daarover straks meer.  
 
Albanees 
Het Albanees (shqip) is nog niet zo lang een officieel erkende taal. In 1854 is door de Duitse Philologist 
Frans Bopp aangetoond dat de taal afstamt van het Indo-Europees en vormt waarschijnlijk een aparte tak 
in deze taalfamilie. Onderzoek wordt bemoeilijkt door dat de grammaticale basis redelijk onafhankelijk is. 
Ondanks dat het veel leenwoorden uit het Latijn, Italiaans en Turks heeft, is de taal sterk geëvolueerd. 
Waarschijnlijk stamt de taal af van het Illyrisch of Messapisch, twee talen die in de oudheid en de 
Romeinse tijd in Zuid-Europa gesproken werden. (W9) 

    Figuur 5. Albanees taalgebied             
 
 
Bronnen: B1. Castellan, 1999,  B3. Kagie, 1996  W5. Weblog expeditie door Europa Hans Beerekamp en Janine Prins,  W7/W9. Wikipedia 
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Albanees kan in twee dialect-groepen en vier dialecten worden onderverdeeld: 
 

1. Ghegische groep: Dit wordt vooral gesprok in Noord Albanië, Kosovo, Montenegro en Macedonie 
2. Toskische groep:  

 Toskisch: Gesproken in Zuid-Albanie 

 Arbëreshë: Gesproken in Zuid-Italië 

 Arvanitaki: Gesproken in Griekenland 
 
Deze groepen verschillen hoofdzakelijk van elkaar in uitspraak. Het alfabet wordt in 1908 officieel als 
standaard erkend en is gebaseerd op het Gheg dialect. Het ziet er grotendeels uit als een Latijns alfabet 
met de toevoeging van de letters ë, ç en negen andere karakters (letter combinaties als ch of gh). Lange 
tijd is het merendeel van de bevolking analfabeet (80%). Maar onder het communistisch regime wordt het 
scholingsbestel compleet veranderd en komt er leerplicht. Hierdoor is dit getal nu teruggedrongen tot 8% 
onder de mannen en 22% onder vrouwen. Een goed voorbeeld van de ontwikkelingen van de laatste 10 
jaar: sinds 2003 bestaat er een Albaneestalige Wikipedia met nu meer dan 20.000 artikelen. (W11) 
 
De taal wordt door ongeveer 6 miljoen mensen gesproken en reikt dus over de landgrenzen van Albanië 
heen. Naast Albanië en Kosovo, waar de taal officieel erkend is, komt Albanees voor in Italië, Macedonië, 
Montenegro (bij deze drie landen is Albanees een officieel erkende minderheidstaal) en Griekenland. 
Door migratie komt het ook voor in Turkije, Bulgarije, Roemenië, België, Egypte, Duitsland, Zweden, 
Rusland, Oekraïne, Engeland, Canada, Verenigde Staten en Australië. Nadat in 1991 de landgrenzen 
worden opengesteld zijn duizenden Albanezen geëmigreerd, hoofdzakelijk om te ontsnappen aan de 
armoede. Met hen wordt hun taal wereldwijd verspreid. (W9 en W10) 
 
Minderheidstalen in Albanië 
Ook in Albanië zelf worden een aantal minderheidstalen gesproken. 

 Grieks: Gesproken door ongeveer 60.000 mensen (cijfers: 1989) in het zuiden van Albanië 

 Macedonische: Gesproken door ongeveer 15.000 mensen (cijfers: 2001) 

 Romani (Vlax): Gesproken door ongeveer 60.000 mensen (cijfers: 1991) 

 Roemeens: Gesproken door ongeveer 50.000 mensen (cijfers: 1995) 

 Montenegrijns (Servische dialect): Gesproken door 2 of 3 dorpen in het zuidwesten van Albanië. 
 
De meeste van deze talen zijn verbasteringen/dialecten van de oorspronkelijke talen en zijn ook meestal 
een tweede taal. Geen van de talen is officieel erkend als minderheidstaal. Veel Albanezen spreken ook 
Engels, Italiaans en Grieks. 

Etniciteit 
Veel inwoners van het land zijn etnisch puur Albanees (ongeveer 96%). Waarschijnlijk heeft het ruige 
bergland, dat Albanië omringt er voor gezorgd dat het van haar buren is geïsoleerd en zo is het behoorlijk 
etnisch homogeen gebleven. Albanië wordt meestal beschouwd als een typisch Balkanland, maar hierin 
onderscheidt ze zich toch wel op een belangrijk terrein.  
 
Etniciteiten in Albanië 

 Albanezen: 96% 

 Grieken: 1,8% 

 Overig : 2,2% (Roemenen, Macedoniërs, Serviërs, Bulgaren, Sinti, Vlachen en Roma zigeuners) 
 
De kleine groep minderheden in Albanië is naast de vorige reden, ook te verklaren door het 
communistisch bewind. Een aantal etnische minderheden zijn in deze tijd erg verdrukt (Joegoslaven en 
zigeuners), daarnaast zijn vele andere minderheden terug verhuist naar land van herkomst. (W1 en W10) 
 
 
Bronnen:W1/ W9/W10/W11. Wikipedia 
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Albanezen buiten Albanië 
Haast de helft van alle etnische Albanezen woont buiten Albanië. Het grootste deel van deze 
‘buitenlandse’ Albanezen woont in Kosovo (88% van de bevolking), Macedonië (25% van de bevolking), 
Griekenland, Montenegro en Servië. (W1 en W10) 

 

‘Buitenlandse’ Albanezen: 

 Kosovo: 1,9 miljoen (2008) 

 Macedonië: 0,5 miljoen (2008) 

 Griekenland: 0,16 miljoen (2000) 

 Overig: 0,4 miljoen (schatting) 
 
Verklaring 
Eén van de voornaamste verklaringen voor deze grote aantallen ‘buitenlandse’ Albanezen is dat Albanië 
oorspronkelijk een groter gebied bestreek, ook wel Groot Albanië genoemd. Kosovo is een van die 
gebieden en de hele Kosovo kwestie van de afgelopen 15 jaar wordt eigenlijk veroorzaakt door de 
Albanezen die in dat land wonen. Zij voelen zich geen Serviërs, maar zien Kosovo als onderdeel van Groot 
Albanië en willen dus onafhankelijkheid. Servië, op haar beurt, ziet haar oorsprong in Kosovo en wil dit 
landsdeel om die redenen niet kwijt. Servië voerde een jarenlang politiekbeleid om de etniciteit van de 
bevolking naar haar hand te zetten, maar zonder succes. Het conflict liep in 1996 zo hoog op dat de NAVO 
besloot, overigens zonder toestemming van de VN, in te grijpen. Sinds februari van 2008 riep Kosovo 
eenzijdig haar onafhankelijkheid uit, maar het land wordt nog steeds niet internationaal erkend. Servië 
ziet het nu als een autonome provincie.(W12) 
 
In andere landen met grote groepen Albanezen bestaan een zelfde soort dilemma’s, alleen op veel 
kleinere schaal. (lees meer bij In- en Out-groups) 
 
Nationaliteit vs. Etniciteit 
Een paar punten die me opvallen bij het lezen over en onderzoeken van de etnische groep: 

 Ik krijg sterk het idee dat sommige groepen ‘buitenlandse’ Albanezen zich niet zo verbonden 
voelen met de ‘binnenlandse’ Albanezen. Je ziet bijvoorbeeld dat de grote groep etnische 
Albanezen in Kosovo zich niet wil aansluiten bij de Republiek Albanië, maar een eigen 
onafhankelijke staat uitroept. Ondanks dat ze dezelfde taal spreken en Kosovo vastligt aan 
Albanië. 

 Op haar beurt steunt Albanië het Kosovaars bevrijdingsleger. Dit is ook vreemd, want er is meer 
voor te zeggen dat Albanië graag het stuk land, dat ooit van hen was (Groot Albanië), erbij wil 
krijgen, dan dat ze een soort tweede Albanië , een onafhankelijk Kosovo steunen.  

 Kennelijk zijn de Albanese groepen in de verschillende Balkanlanden de afgelopen eeuw erg uit 
elkaar gegroeid om zich nog verbonden te voelen met hun ‘moederland’. Misschien telt ook mee 
dat Albanië niet echt overkomt als een welvarende, goed geregeerde en sterke moedernatie. 

 De Albanezen die in die vanaf de 17e eeuw zijn geïmmigreerd lijken wel een sterke band te voelen 
met hun moederland. De oprichting van de Albanees Orthodoxe kerk in Boston en wereldwijde 
Albanese kranten zijn daar goede voorbeelden van.  

 Vooral de Albanese taal lijkt de Albanezen etnisch bij elkaar te houden. 
 
Nog een opvallende quote van NRC Journalist Hans Beerekamp over de Albanezen. Hij schrijft op zijn 
weblog: “De Albanese diaspora en de ermee gepaard gaande internationale oriëntatie van een groot deel 
van de bevolking - bijna iedereen heeft een neef in New York en een zus in Turijn - leidt ertoe dat het land 
in feite meer Europees denkt en handelt dan menig andere natie op de Balkan.”(W5) 

 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: W5. Weblog expeditie door Europa Hans Beerekamp en Janine Prins,  W1/W10/W12. Wikipedia 
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In-groups en out-groups 
 
In Albanië 
Binnen Albanië zijn de Albanezen zelf de In-group. Omdat deze groep 96% van de bevolking beslaat, 
blijven er weinig mensen over om out-groups te vormen. Natuurlijk zijn ze er wel, maar niet zo groot. De 
Griekse minderheid vormt bijvoorbeeld een noemenswaardige out-group. De groep (ongeveer 120.000) 
woont vooral in het zuiden van Albanië. Een stuk grond, dat bekend staat onder de naam Noord Epirus, 
waar Albanië en Griekenland in de loop van de geschiedenis nog alleens ruzie over maakten. Uiteindelijk 
wordt in 1878 het stuk toch toegewezen aan Albanië. De grenzen van toen zijn ook gehandhaafd bij de 
oprichting van de moderne natiestaat. Tijdens het communistisch regime is deze out-group niet zo 
geweldig behandeld. Dit kwam voornamelijk om dat de Grieken nog al vasthielden aan hun Orthodoxe 
kerk, wat in slechte aarde viel bij De Partij. Er zijn toen veel Grieken gevlucht of gevangen genomen. 
Nog steeds is het onrustig tussen de twee bevolkingsgroepen, maar echt grote incidenten komen niet 
meer voor. De regering heeft 99 dorpen/steden aangewezen als woonplaats voor de nu officiële 
minderheidsgroep en daar wordt ook Grieks gesproken en lesgegeven, hoewel dat beperkt wordt door de 
overheid. (w13) 

‘Buitenlandse’ Albanezen 
Overal ter wereld wonden Albanezen. Vooral na de ontdekking van het continent Amerika (17e/18e eeuw) 
en na de val van het communisme (jaren ’90) zijn er velen opzoek gegaan naar een betere toekomst. 
Maar de belangrijkste groep ‘buitenlandse’ Albanezen, ze zijn al een paar keer ter sprake gekomen, woont  
in de landen rondom Albanië, in het gebied dat ook wel gedefinieerd wordt als Groot Albanië. De cijfers 
zijn te vinden onder het kopje Etniciteit. Ik wil deze groep hier toch nog even noemen, omdat ze in deze 
landen belangrijke minderheidsgroepen vormen. Kosovo, waar zo’n 1,9 miljoen Albanezen wonen, kwam 
al eerder aan de orde en nu gaan we nog iets meer in op de groepen in Macedonië en Griekenland. 
 
Macedonië 
Er wonen zo’n half miljoen etnische Albanezen in Macedonië en zij zien een deel van het land, net als 
Kosovo, als onderdeel van groot Albanië. En niet alleen zij claimen dit gebied. Op 22 maart 2001 schreef 
Trouw: “(…), net zoals de Grieken, de Bulgaren en de Serviërs gelijk hebben met hun claim op het gebied. 
Iedereen heeft een kaart om het te bewijzen. In Macedonië komt de Balkan samen”. (B4) Macedonië is door 
de jaren heen één van de conflict gebieden van de Balkan. 
 
De Albanezen vormen zo’n derde van de bevolking en willen graag erkent worden als officiële 
minderheidsgroep, met alle privileges van dien. Tot nu toe hebben ze nog geen succes. In het NRC schrijft 
Peter Michielsen op 16 maart 2001: ‘Ze hebben gelijk als ze zich beklagen over discriminatie van de kant 
van de Slavische Macedoniërs: ze hebben geen hoger onderwijs in hun eigen taal, ze worden in de 
grondwet achtergesteld bij de Slavische landgenoten en ze worden geweerd uit overheidsfuncties.’ Maar 
echt slecht hebben ze het niet in Macedonië, want de Albanese-Macedoniërs hebben het vaak een stuk 
beter dan de Macedoniërs en ook dan de Albanezen in Albanië zelf. (B5) 
 
Griekenland 
In Griekenland wonen zo’n 160.000 Albanezen die in de jaren negentig zijn binnengelaten als goedkope 
arbeidskrachten in de bouw- en landbouwsector. De regering heeft deze immigratiegolf slecht 
gecoördineerd en mede daardoor zijn de Albanezen een echte out-group geworden. Verschillende 
bronnen vanuit deze groep melden ernstige discriminatie van de politie en media. Ook volgens Amnesty 
International gaat Griekenland niet heel correct om met deze immigranten. Velen hebben nog steeds 
geen vaste vergunning en moeten die steeds verlengen om legaal in het land te blijven, wat een enorme 
papierenwinkel schijnt te zijn. Een goed voorbeeld van hoe de Grieken denken over de Albanese out-
group vind ik op de weblog van journalist Frederiek Lommen. Zij quote de Griekse barman Nikos: ‘Ik 
tolereer ze, ik praat met ze, maar ik blijf altijd op mijn hoede’.  (W16) 

 
Bronnen: B4. Onbekend, Trouw, 2001,  B5. Michielsen, NRC, 2001  W5. Weblog expeditie door Europa, Beerekamp, Prins,  W13. Wikipedia, W16 
Weblog Griekenland, Lommen 
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        Figuur 6. Dorpje in Albanië. 

Hofstede en Trompenaars cultuuranalyse 
Geert Hofstede en Fons Trompenaars doen onderzoek naar culturen en hebben modellen ontwikkeld om 
culturen te analyseren. Jammer genoeg heb ik  geen data over Albanië of andere Balkanlanden kunnen 
vinden. Daarom heb ik zelf het model van Geert Hofstede proberen toe te passen op Albanië. 
 

1. Machtsafstand:  De machtsafstand in Albanië is nog steeds behoorlijk groot. Tijdens het 
communistisch tijdperk was de afstand tussen de regering en het ‘gewone’ volk natuurlijk enorm, 
maar nog steeds bestaat er een behoorlijke hiërarchie in het land. Vooral de mensen die dieper in 
het ruige bergland wonen hebben totaal geen band met de overheid. 

 
2. Individualisme: Er heerst een redelijk hoge sociale controle in Albanië. Bij het sluiten van 

vriendschappen of bij het kiezen van een huwelijkspartner wordt de oorsprong van de familie 
waartoe die andere behoort scherp in de gaten gehouden. Ook de geschiedenis bewijst dat de 
Albanezen een stug en opzichzelfstaand volk zijn; door de eeuwen heen vermengden ze zich 
amper met andere volken of stammen. Ze vormen samen één land en volk. Wie niet in hun 
cultuur past, krijgt te maken met een behoorlijke dosis minachting.(B3) 
 

3. Masculiniteit: In 1990 schreven Elisabeth en Jean-Paul Champseix, een Frans echtpaar dat 
doceerde aan de universiteit van Tirana, in 57 Boulevard Satline: “Als je iemand in Albanië ziet 
werken in Albanië, dan is het een vrouw. Als je iemand ziet uitrusten, is het een man.” Ondanks 
dat voor de grondwet sinds 1945 vrouwen en mannen gelijk zijn, is de nationale gewoonte (vrouw 
doet het werk, man in het café) na de val van het communisme nog steeds in ere. Ik kan niet 
helemaal achterhalen wat de verhoudingen tussen man en vrouw anno 2008 zijn. (B6) 

 
 
Bronnen: B3. Kagie, 1996 , B6 Champseix, 1990 
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4. Onzekerheidsvermijding: Alles is nog steeds behoorlijk onzeker in Albanië. Er wordt hard gewerkt 
door de politiek om het land stabieler en aantrekkelijker te maken, maar het effect van 45 jaar 
communisme is nog lang niet weg geëbd. Ondanks de gratis gezondheidszorg (die meestal zwaar 
verouderd is) en onderwijs gaan de sociale zekerheden maar langzaam de goede richting op. 

 
5. Lang- of kortetermijndenken: Ook in deze factor telt het communistisch verleden weer zwaar 

mee. In dat tijdperk werd alles geregeld door De Partij, de bevolking hoefde zich nergens zorgen 
over te maken. Alles en iedereen was gelijk en overal werd voor gezorgd. Dit systeem helpt 
natuurlijk het lang- en kortetermijndenken om zeep. Ook hierin zijn vorderingen te zien, maar ook 
erg langzaam.  
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Hoofdstuk 3   Journalistiek in Albanië 
 
In dit hoofdstuk bekijken we de mediawereld in Albanië. Jammer genoeg heb ik hierover weinig gegevens 
kunnen vinden. Na het communistisch regime bestaat er weer persvrijheid in het land, toch komen er nog 
steeds geluiden van het aanbanden leggen van de pers. In 1994 wordt een wet aangenomen die het 
verbied om ‘antigrondwettelijke berichten’ of ‘desinformatie’ te verspreiden. Als het toch gebeurd, kan er 
een fikse boete volgen. Ik las ook ergens dat de complete redactie van het weekblad Koha Jonë in de 
gevangenis belandde, na de publicatie van een lezersbrief, waarin werd gesteld dat president Berisha 
geen haar beter was dan Enver Hoxha (de communistisch leider). Verder adverteert de overheid alleen in 
hun partijkrant Rilindja Demokratike en dit is ook het enige blad dat subsidie ontvangt. (B3) 

 

Kranten in Albanië 
Er worden zo’n 30 kranten uitgegeven in Albanië, die haast allemaal verschijnen vanuit de hoofdstad 
Tirana.  
 
Radio en TV in Albanië 
Ik heb een vijftal TV zenders kunnen vinden die via het internet te bekijken zijn: 

 A1 – Financieel en zakelijk nieuws 

 Alsat – Nieuws TV zender 

 Rrokum TV – Muziek zender 

 Vizion Plus – Lokale TV uit Tirana 

 VOA – Nieuwszender 
 
En twee radio zenders, ook te beluisteren via het web: 

 Radio RTSH – Nieuws zender 

 Radio Iliria – Mix 
 
Verder heeft Trans World Radio een zender staan in Tirana waarvandaan ze, naast Albanië, uitzenden 
naar de landen: Duitsland, Tsjechië, Hongarije, voormalig Joegoslavië, en  Slowakije. 
 
Oriëntatie mediareis 2009 
Als afsluiting van deze culturele analyse, wil ik graag alvast iets te zeggen over de mediareis 2009. Albanië 
lijkt mij, als journalist, een moeilijk land om je vak goed uit te voeren. Als ik de grondrechtelijke 
beperkingen lees, gaan natuurlijk mijn journalistiek nekharen overeind staan. Het lijkt me moeilijk om in 
dit land de waarheid te achterhalen. Zowel de bevolking als de overheid lijken niet gemakkelijk iemand te 
vertrouwen. Dit terwijl juist de media een belangrijke rol kan hebben in het vernieuwen en veranderen 
van dit land. 
 
Werken als correspondent in Albanië ga ik hopelijk, samen met vijf andere studenten, ervaren in juni 2009 
als we op mediareis gaan naar Albanië, ik heb daarvoor alvast wat mogelijke onderwerpen bedacht: 

 Reportage over een dorpje in het bergland van Albanië 

 Reportage over Tirana (hoe is deze stad gegroeid in de afgelopen 10 jaar) 

 Portret van een journalist in Albanië (hoe werkt het daar) 

 Sport in Albanië 

 Gezondheidszorg (gratis, maar ook goed?) 

 Heeft Albanië last van de economische recessie van het westen? 

 Out-groups in Albanië (hoe gaan ze om met de weinige buitenlanders die er zijn) 

 Is het beter geworden na het communistisch regime? 

 Wat wordt er gedaan aan de doorvoer van Oosterse vrouwenhandel en prostitutie? 
 

 
Bronnen: B3. Kagie, 1996   
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