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1.3  «Een Sanguïnisch Stelletje» - Regionale Identificatie in Habsburgs Boekovina, 
1774-1919 

 
In Oostenrijk-Hongarije was het kleine en meest oostelijk gelegen kroonland Boekovina een 
uitzonderlijk geval. De in vele opzichten puur Habsburgse creatie Boekovina werd met haar 
veelheid aan talen en religies in toenemende mate als voorbeeld gepresenteerd toen 
nationalistische agenda’s het openbare leven begonnen te overschaduwen. Dit beeld ging een 
eigen leven leiden nadat Boekovina na de Eerste Wereldoorlog deel ging uitmaken van 
Roemenië en in nog veel sterker mate na de verwoestingen en deportaties die de Tweede 
Wereldoorlog met zich meebracht. Toen het gebied na de ineenstorting van het 
communistische systeem weer in het vizier van Europa kwam, nam ook de belangstelling 
weer toe voor Boekovina als ‘model voor een verenigd Europa’. Dit idee was niet volledig uit 
de lucht gegrepen: Gedurende de Habsburgse jaren had het kleine en afgelegen kroonland 
daadwerkelijk een grote politieke en culturele levendigheid tentoongespreid. Ironisch genoeg 
is dit kleurrijke gebied bijna uitsluitend geanalyseerd langs nationalistische lijnen, hetgeen 
heeft geleid tot een sterk verkokerde beeldvorming. Aandacht voor de vraag wat 
Boekovieners dan ‘Boekoviens’ maakte, voor een regionale identificatie, is er amper geweest. 
De centrale vraag is hier dan ook in welke mate een regionale identificatie ervaren werd en 
hoe hierover werd gedebatteerd gedurende de het bestaan van het kroonland Boekovina. Om 
deze vraag te beantwoorden moeten allereerst de door nationalisten opgeroepen beelden van 
etnisch onderscheid en nationale solidariteit en zelfbewustzijn worden onderzocht. Daarna 
komen de voor regionale identificatie cruciale elementen en instituties aan de orde om zo 
uiteindelijk een beeld te krijgen van de intensiteit, de verschijningsvormen en de 
persoonlijkheden die het blijvend doorklinkende concept van ‘Boekoviensheid’ hebben 
bepaald. 
 
De eerste reisverslagen over het Boekovina van de Habsburgers leunen zwaar op het 
exotische beeld van de wilde oosterse uithoek van het rijk. Sommigen zagen ‘onbeschaafd 
Boekovina’ als vruchtbare grond voor evangelisatie. De eerste tekenen dat Daco-Roemeens 
nationalisme zich reeds begon te verspreiden waren toen al zichtbaar. Verslagen over de 
‘inheemse’ Roemeens- en Roetheens-sprekende bevolking van Boekovina zijn veelvormig en 
hangen sterk samen met de achtergrond, situatie en politieke agenda van de ‘spector’ in 
kwestie. Beschrijvingen door nationalisten (Hongaarse, Roetheense) die zich in directe 
concurrentie bevonden met hun Roemeense tegenstanders zijn soms nuttig en bij vlagen 
amusant, maar de overduidelijke partijdigheid maakt dergelijke bronnen minder waardevol 
voor een analytische benadering van Roemeenssprekenden. Verslagen geschreven door zowel 
Roemeens- en niet-Roemeenssprekenden beperken zich voornamelijk tot de stereotypen van 
‘verdraagzaamheid’ en ‘gastvrijheid’, die tot op de dag van vandaag voortleven in de 
nationalistische Roemeense geschiedschrijving. Negatieve eigenschappen als slechte 
agrarische bedrijfsvoering en alcoholmisbruik komen ook nu nog ter sprake in recente 
publicaties die vooral de ‘Oostenrijkse beschavingsmissie’ willen benadrukken. Boekovina-
Roemeense nationalisten hebben nuttige beschrijvingen aangeleverd, voornamelijk wanneer 
deze waren geïnspireerd door frustratie en ongeloof over het gebrek aan enthousiasme dat zij 
aantroffen bij degenen die zij beweerden te vertegenwoordigen. Zij verhaalden over hoe er op 



454 
 

Roemeenssprekenden werd neergekeken en hoe dezen met dit dédain leken in te stemmen 
door de mate waarin zij bereid waren zich aan te passen aan en te begeven onder andere 
taalgemeenschappen. Nationalisten spraken hun afschuw uit over openbaar gedweep met de 
Duitse Leitkultur  door de vertegenwoordigers van de elite zoals Baron Mustatza en over het 
gemak waarmee lagere sociale klassen zich aanpasten aan de Roetheense taal. 
Klasseverschillen vormden een obstakel op zich voor Roemeense nationalistische ambities: 
Terwijl intellectuelen ervan werden beschuldigd de werkende klasse geen blik waardig te 
keuren, beklaagden intellectuele stijgers op de maatschappelijke ladder zich erover dat de adel 
van Boekovina hen negeerde. 
 
Sommige vroege bronnen maakten melding van Roetheens- of Slavischsprekenden in 
Boekovina, andere niet. De meeste bronnen uit de Habsburgse periode benadrukten armoede 
en analfabetisme onder de Roetheenssprekenden, omstandigheden die nog eens werd versterkt 
door hun afhankelijkheid van (Joodse) woekeraars. Hun status van ‘historische inwoners’ 
tegenover die van ‘immigranten uit Galicië’ zou een twistappel blijven in de tweestrijd tussen 
Roemeense en Roetheense nationalisten over ‘gevestigde rechten’. In Galicië werden bij het 
gehele concept ‘Roethenen’ vraagtekens gezet door stemmen die hen bestempelden als ‘een 
uitvinding van Graaf Stadion’, een kunstmatig Weens instrument om Poolse ambities in toom 
te houden. Roemeense nationalisten in Boekovina namen deze zienswijze met graagte over. 
Bovendien moesten Roetheense nationalisten fundamentele interne problemen het hoofd 
bieden. Oud-Roethenen of Russofielen en Jong-Roethenen (later: Oekraïners) verschilden 
compleet van mening over identiteits- en taalkwesties en aarzelden niet om hun 
meningsverschillen in het Oostenrijkse parlement uit te vechten, tot vermaak van de een en tot 
afschuw van de ander. Net als in Galicië zouden de Jong-Roethenen stapsgewijs het 
Roethenendebat in Boekovina gaan domineren. 
 
Het feit dat het bergvolk met de naam ‘Hoetsoelen’ etnisch zo lastig te classificeren viel 
maakte het een aantrekkelijke speelbal voor Roemeense en Roetheense nationalisten, die 
beide probeerden aan te tonen dat de Hoetsoelen onderdeel van hun respectievelijke 
volksstam uitmaakten. In een door volkstellingen gedomineerd tijdperk was het van 
strategisch belang om delen van de totaalbevolking aan de eigen stam toe te kunnen voegen. 
De strijd werd uiteindelijk in het voordeel van het Roetheense kamp beslecht. Een reputatie 
van opstandigheid, gewelddadigheid en een losse moraal droeg bij aan de exotische status van 
de Hoetsoelen. Yuriy Fed’kovych publiceerde als eerste Hoetsoelse poëzie. Aangezien hij dit 
in de Roetheense taal deed, droeg hij zo actief bij aan de inlijving van het Hoetsoelse element 
in de Roetheense nationale canon. De Hoetsoel Lukyan Kobylytsia en zijn boerenrevolte 
voorzagen in een volgende bouwsteen: Daar waar Roetheense nationalisten Kobylytsia 
bezongen als een strijder tegen de Roemeense bojaren, maakten hun Roemeense 
tegenstanders hem zwart als verrader van Keizer en Keizerrijk en veralgemeniseerden deze 
onbetrouwbaarheid als een kenmerk van alle Roethenen. 
 
Ondertussen viel het etnografen en folkloristen zwaar Roemeense en Roetheense traditie te 
scheiden zoals toen gangbaar was. Kolbenheyer kwam tot de slotsom dat de locale 
kunstnijverheid eerder ‘Boekoviens’ was dan Roemeens of Roetheens, terwijl Simiginowicz-
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Staufe door Franzos de mantel werd uitgeveegd omdat hij de euvele moed had gehad zijn 
verzamelbundel de naam ‘Boekoviense Sprookjes’ mee te geven. De orthodoxe Metropoliet 
Repta had vergelijkbare moeite met het onderverdelen van zijn gelovigen in Roemenen en 
Roethenen en de dwarsdoorsnede van de bevolking, die nogal eens als ‘apathisch’ werd 
gekenschetst, had blijkbaar evenmin belangstelling voor nationaliteitenkwesties. Diegenen 
met belangstelling voor staats- en nationaliteitsaangelegenheden richtten hun aandacht in de 
regel eerder op kwesties van alledag. In overeenstemming met deze lauwe belangstelling 
ondervonden nationalistische bladen en tijdschriften moeilijkheden met het vergaren van 
kopij en het innen van abonnementsgelden. 
 
De Oostenrijkse autoriteiten en hun plaatselijke vertegenwoordigers, de gouverneurs, 
beschouwden de boerenstand als een en dezelfde en maakten geen onderscheid tussen 
Roemenen en Roethenen. De eerste Boekoviense boerenparlementariërs gaven van een 
soortgelijke instelling blijk en hoewel historici naderhand poogden hen langs nationale lijnen 
te onderscheiden, wilde het maar matig lukken een dergelijke onderverdeling aannemelijk te 
maken. De meeste van deze parlementariërs waren analfabeet en wanneer het erop aankwam 
stelling te nemen in fundamentele kwesties als de ‘Landespetition’ handelden zij niet in 
overeenstemming met wat ‘nationaal’ gezien van hen verwacht kon worden. Een nadere 
bestudering van de levensloop van vier vooraanstaande Boekovieners levert een inmiddels 
bekend patroon van nationale ambiguïteit en flexibiliteit op: De Roemeens-nationalistische 
Metropoliet Morariu had Galicisch-Roetheense wortels. Archimandriet Călinescu ruilde zijn 
Roetheenssprakige achtergrond, naar het zich laat inzien uit loopbaantechnische motieven, 
bewust in voor een Roemeenssprakige. Mykola Vasylko werd geboren als de zoon van een 
Roemeens-georiënteerde Boekoviense Edelman, maar nam zijn toevlucht tot de Roemeense 
zaak als vehikel om carriere te maken in de politiek. Constantin Tomasciuc was als 
Oostenrijkse centralist, orthodoxe christen en Roemeensprekende van gemengd Roetheens-
Roemeense oorsprong wellicht de meest volledige belichaming van de homo bucovinensis.  
 
De Orthodoxe Kerk was het Boekoviense instituut bij uitstek. De Habsburgse overheid 
beschouwde een grondige hervorming van de Kerk als voorwaarde voor het welbevinden van 
het kroonland en zijn bevolking. De Kerk was aanvankelijk in bezit van verreweg het grootste 
deel van de lokale productiemiddelen, voerde een feodaal bewind met een systeem van 
lijfeigenschap en speelde in maatschappelijk opzicht slechts een beperkte rol. Geestelijken 
waren  slecht opgeleid. De meest verregaande hervorming onder Oostenrijkse heerschappij 
was de stichting van het Kerkfonds, dat onder rechtstreeks toezicht van Wenen stond en alle 
wereldlijke bezittigen van de Orthodoxe Kerk omvatte. Door de Boekoviense Kerk af te 
splitsen van de Metropolie van Iaşi en onder te brengen bij die van Karlowitz bracht 
Oostenrijks haar geheel en al onder Oostenrijkse vlag. Toen Boekovina in 1861 de status van 
autonoom kroonland verwierf, vervielen daarmee ook Galicische aanspraken op middelen uit 
het Kerkfonds. De Ausgleich tussen Oostenrijk en Hongarije van 1867 stak een stokje voor 
het Transsylvaanse streven om alle Roemeens-Orthodoxen van het rijk in één metropolie 
onder te brengen, maar de hieropvolgende autonomie van de Boekoviense Kerk en de 
benoeming van de Roemeens-nationalistische metropoliet Morariu-Andrievici maakte het 
Boekoviense kerkbestuur tot een arena voor Roemeense en Roetheense nationalisten. De 
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Roemeense kant probeerde zijn traditioneel overheersende positie te behouden, de Roetheense 
concurrentie probeerde deze te doorbreken. Het lukte niet langer godsdienstige en 
nationalistische aangelegenheden gescheiden te houden. Oostenrijkse gouverneurs die 
poogden een zeker evenwicht te bewaren werden doelwit van Roemeense nationalisten. 
Metropolieten met vergelijkbare intenties zoals Hacman en Czuperkowicz ondergingen 
hetzelfde lot. Het werd al snel duidelijk dat het onmogelijk was een lijn te volgen die niet tot 
verontwaardiging van een van beide partijen zou leiden. De Boekoviense pers, en soms zelfs 
de nationalistische bladen, betreurden de heersende polarisatie. In het bijzonder de Duitstalige 
kranten riepen de strijdende partijen op om nationalisme en godsdienst gescheiden te houden. 
De kerkelijke autoriteiten mengden zich slechts dan actief in het strijdgewoel als zij de 
aanvallen als te persoonlijk of als te zeer gericht tegen de kerkelijke hierarchie achtten. 
 
Het idee om de kerk te splitsen in een Roetheense en een Roemeense kerk voor Boekovina 
kwam oorspronkelijk uit de koker van de Jong-Roethenen, die een felle champagne voerden 
tegen wat zij zagen als de ‘Roemenisering’ van Boekovina. In de loop der jaren zagen de 
Roethenen echter zowel hun invloed als, afgaande op de resultaten van de officiële 
volkstellingen, hun numerieke overwicht toenemen en begonnen hun aanvankelijke oogmerk 
te heroverwegen: Uiteindelijk was het misschien toch aantrekkelijker om de dominante factor 
te zijn in een niet-opgesplitst orthodox kerkbestuur. Roemeense nationalisten daarentegen 
werden enthousiater over een eventuele kerksplitsing toen zij de mogelijkheid zagen van hun 
Roetheense tegenstrevers af te komen zonder afstand te hoeven doen van Kerkfonds-
eigendommen. Inmiddels had Weens aandringen om een Roetheense kandidaat te benoemen 
als plaatsvervangend Metropoliet (en dus de eventuele opvolger voor de zittende prelaat) 
geleid tot min of meer openlijk verzet van Metropoliet Repta en massale protestbijeenkomsten 
van Roemeense nationalisten. Toen uiteindelijk daadwerkelijk een Roetheense kandidaat 
werd benoemd, maakten de Roemeens-nationalistische verontwaardiging en de 
daaopvolgende Oostenrijkse perscensuur de verhoudingen tussen Wenen en Boekovina’s 
Roemeense politici er bepaald niet beter op. 
 
Op lokaal niveau verzamelden Jong-Roetheense parlementariërs uit Boekovina ijverig wat zij 
betitelden als inbreuken op Roetheense rechten in orthodoxe gemeenten. Hoewel sommige 
van deze klachten gegrond waren, leert een nadere studie van de zaken die aan het 
Oostenrijkse parlement werden voorgelegd dat vele ervan maar weinig te maken hadden met 
nationalistische conflicten of etnische spanningen. Veeleer hielden zj verband met 
persoonlijke verhoudingen, afgunst, ongepast gedrag van geestelijken (zoals seksuele 
intimidatie) en werden zij in een nationaal jasje gestolekn teneinde in Wenen maximale 
aandacht te vragen voor de zorgen van Jong-Roethenen in Boekovina. Aangezien taal het 
overheersende, en wellicht het enige, onderscheidende kenmerk was in orthodoxe 
gemeenschappen, richtten veel van de Jong-Roetheense pogingen om ‘Roemeniserende’ 
priesters in een kwaad daglicht te stellen zich op hun vermeende gebrek aan kennis van de 
Roetheense taal. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit daadwerkelijk de bron van spanning was 
zoals die door de klagende partij werd aangevoerd, aangezien bijna alle dorpsgeestelijken 
beide talen machtig waren en kerkgangers bovendien gewend waren aan Roemeenstalige 
diensten. Niettemin oefenden de Oostenrijkse autoriteiten druk uit op het Boekoviense 
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kerkbestuur om zich in sterk te maken voor harmonisatie van de moedertaal van de 
betreffende priester en die van de gemeente waarin deze beroepen was om zo verdere onrust 
te voorkomen. Opvallend genoeg verordonneerden de autoriteiten in tenminste één geval het 
omgekeerde toen de gouverneur de metropoliet opdracht gaf om een lastige Oud-Roetheense 
priester over te plaatsen naar een ‘Roemeens’ district om hem zo te isoleren en onschadelijk te 
maken. Patronen vergelijkbaar met die van klachten over discriminatie en gebrekkige 
taalkennis komen aan het licht daar waar sprake was van bekeringen van de orthodoxe naar de 
uniatenkerk. Hoewel dergelijke gevallen vaak werden afgeschilderd als noodsprongen van 
onderdrukte Roethenen, waren zij eerder ingegeven door meer alledaagse ontevredenheid en 
klachten van plaatselijke aard. Zodra deze waren verholpen, keerden de bekeerlingen niet 
zelden terug naar hun oorspronkelijke geloofsrichting. 
 
De positie van Boekovieners met een Duitse taal- en cultuuroriëntatie week sterk af van die 
van de orthodoxe gemeenschap. De overgrote meerderheid van Duitssprekenden, Joods of 
niet, was na de Oostenrijkse bezetting in Boekovina aangekomen. Met name in het 
Roemeense en Roetheense nationalistische discours vertolkten zij de rol van ‘buitenlanders’ 
en ‘vreemdelingen’. In het nationalistische debat werd zowel door Duitse nationalisten als hun 
tegenstanders de Duitse cultuur in toenemende mate als specifiek voor de Duitse ‘volksstam’ 
afgeschilderd en niet als een alomvattend Oostenrijks ‘beschavingsvehikel’. Als gevolg 
hiervan werd de tot dan toe onaangevochten bemiddelende rol van de Duitse cultuur 
heroverwogen en bedreigd en werd Wenen ervan beschuldigd Germanisatie-politiek te 
bedrijven. Tegelijkertijd probeerden Duitse etno-nationalisten de Joden uit de Duits-culturele 
gemeenschap te verdrijven. 
 
Het meest onmiskenbare element van de alomtegenwoordige Duitse cultuur was de taal. Als 
lingua franca van het rijk vergrootte deze de carrierekansen van Boekoviense 
Duitssprekenden en lag zij ten grondslag aan een nieuwe, kosmopolitische Boekoviense elite. 
Het specifieke Boekoviener Duits ontwikkelde eigen dialectale bijzonderheden. Het blijft 
echter gissen in hoeverre, afgezien van de elite, de bevolking van de Habsburgse Boekovina 
de Duitse taal daadwerkelijk machtig was. Het beeld dat de Oostenrijkse autoriteiten voor 
ogen stond van een kroonland waar in feite iedereen in staat was zich in de drie officiële talen 
Duits, Roemeens en Roetheens verstaanbaar te maken bleef utopisch: Schriftelijk 
bronmateriaal geeft aan dat de boerenbevoling slechts een zeer rudimentaire kennis van de 
taal had en in moelijkheden kwam als zij er in de rechtbank of bij andere Oostenrijkse 
staatsinstellingen mee werd geconfronteerd. Oostenrijkse ambtenaren die slechts tijdelijk naar 
Boekovina uitgezonden waren hadden meestal geen enkele kennis van het Roemeens en 
Roetheens en beter opgeleide Roemeens- en Roetheenssprekenden beheersten in het algemeen 
slechts het Duits naast hun moedertaal. Voor nationalisten die ageerden tegen wat zij zagen 
als Weens culturimperialisme was de Duitse taal een steen des aanstoots. Waar zij 
aanvankelijk hun acties richtten op Duits als voertaal aan de Frans-Jozef-Universiteit, 
breidden zij deze zich naar verloop van tijd uit tot aan kleine gemeenten. 
 
Duitssprekenden op het platteland hadden weinig gemeen met de Oostenrijkse 
‘cultuurimperialisten’ waar Roemeense en Roetheense nationalisten hun pijlen op richtten, 
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maar de toenemende verstrengeling culturele en etno-nationale Duitsheid maakte dat ook zij 
in het openbare debat verzeild raakten. In het algemeen zagen hun mede-Boekovieners hen als 
ijverig, fatsoenlijk, afstandelijk en, waarschijnlijk mede vanwege hun beperkte kennis van 
talen anders dan de Duitse, enigszins arrogant. 
 
De eerste Duitse nationalistische bewegingen ontstonden in Wenen en breidden zich snel uit 
naar andere delen van Oostenrijk, veelal in reactie op nationalistische geluiden in kroonlanden 
waar de dominante positie van de Duitse taal ter discussie werd gesteld. Aangezien de 
drijvende kracht achter deze ‘bedreiging’ van het Duits vaak uit Slavische nationalisten 
bestond, ontdekten Roemeense en Duitse nationalisten in Boekovina een gemeenschappelijke 
vijand: Roetheense nationalisten. Vanaf dit moment zou Roemeens-Duitse samenwerking een 
belangrijk element blijven voor de typerende Boekoviense politiek van nationale 
coalitievorming. Politiek antisemitisme vormde een ander nieuw aspect. Dit leidde weer tot 
een afzonderlijke beweging van ‘Christenduitsers’ en zou een belangrijke stimulans worden 
voor Joods nationalisme in Boekovina. Ofschoon antisemitisme niet onmiddellijk een politiek 
succes was, kwam hier verandering in toen de charismatische Karl Lueger en zijn Christelijk-
Sociale Partij in Wenen ten tonele verschenen. Zij speelde al spoedig een dominante rol in 
heel Cisleithanië. In Boekovina sloten niet alleen de Duitse, maar ook de Roemeense 
nationalisten zich hierbij aan. De Boekoviense flirt met de Christelijk-Socialisten was slechts 
van korte duur, maar hun antisemitische erfenis bleek hardnekkig. 
 
In de laatste jaren van het Habsburgse Rijk koos de Boekoviener Raimund Friedrich Kaindl 
met zijn Vereniging van Karpatenduitsers voor een meer regionale benadering van het Duitse 
nationalisme. Kaindl zag de Duitsers van het Oosten als de poortwachters van de Euopese 
beschaving en net als voorgaande Duitse nationalistische bewegingen gebruikte hij het 
‘Christelijke’ argument om Duits georiënteerde Joden buiten te sluiten. Uiteindelijk was het 
precies deze opstelling die de invloed van Duitse nationalisten in Boekovina tot een ‘quantité 
négligeable’ maakte: De Duitse cultuur in Boekovina was sterk afhankelijk van Joodse 
aanhangers. Door de uitsluiting van deze Joden had het kleine aantal Bukovina-Duitse etno-
nationalisten zichzelf gemarginaliseerd. 
 
Hoewel er Joden in Boekovina aanwezig waren lang voordat de Oostenrijkers het gebied in 
handen kregen, steeg hun aantal aanmerkelijk na de bezetting omdat het jonge kroonland 
aanzienlijk betere leefomstandigheden bood dan de omringende gebieden. Hoewel de nieuwe 
machthebbers een actieve immigratie-politiek bedreven was hun beleid ten opzichte van 
Joodse immigranten inconsequent. Toch bleef hun aantal toenemen naarmate het 
overheidsbeleid de positie van Joodse burgers verder verstevigde. Joden waren in de 
landbouw nauwelijks vertegenwoordigd en verdienden de kost voornamelijk in zaken 
(inclusief de handel in alcohol) en kredietverlening. Joodse Boekovieners maakten dankbaar 
gebruik van de  nieuwe mogelijkheid om hun kinderen naar school te laten gaan en 
vergrootten zo hun de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. De focus op hoger en 
universitair onderwijs in nationalistische maar vooral in Joodse kringen veroorzaakte echter 
ook spanningen: Er was in Boekovina een tekort aan ambachtslieden en boeren en in 
toenemende mate een overschot aan academici. Het land kende een succesvolle Joodse 
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zakenelite, maar eveneens een substantieel Joods proletariaat. Toen de economische situatie 
aan het eind van de negentiende eeuw verslechterde, bestond een groot deel van de 
daaropvolgende emigratiegolf uit Joden. 
 
De lage levensstandaard in Boekovina was altijd al nauw verbonden geweest met 
onverantwoordelijk lenen en bovenmatig alcoholgebruik. Aangezien kredietverstrekking en 
de handel in destillaten voornamelijk in de handen van Joden waren, kregen zij veelal de 
schuld van de hieruit voortvloeiende ellende. Het nationalistische discours in die tijd was 
gebaat bij de beeldvorming van een klassenloze nationale solidariteit en niet bij die van een 
uitbuitende bovenlaag en een onverantwoordelijke boerenstand. De Joden vormden dus de 
ideale zondebokken. Bewust als zij zich waren van hun kwetsbare positie zagen zij de Weense 
autoriteiten als basisgarantie voor hun welbevinden in Boekovina en hadden zij de reputie 
zeer trouw te zijn an Keizer en Keizerrijk. 
 
De hoofdstad Czernowitz was wellicht het beste voorbeeld van de grote Joodse invloed in 
Boekovina. Negentiende-eeuws Europa kende amper een stad waar Joden een dergelijk groot 
percentage van de bevolking uitmaakte. De hogere bourgeoisie was hoofdzakelijk Joods en 
ofschoon Czernowitz in de Habsburgse periode nooit een officieel getto had gehad, 
vertoonden de armere delen van de stad er alle kenmerken van. De contrasten binnen de 
Joodse gemeenschap waren niet alleen een kwestie van rijk en arm, zoals nabijgelegen 
Hassidisch Sadagora duidelijk maakte. Deze zetel van de Friedman-dynastie van 
‘wonderrabbijnen’ belichaamde een wezenlijk gedeelte van de Boekoviense Joden die de 
Duits-georiënteerde stedelijke levensstijl niet hadden overgenomen. Verafschuwd aan de ene 
kant vanwege het verzet tegen moderne ontwikkeling en het aanmoedigen van bijgeloof, 
leverde ‘Sadagora’ aan de andere kant een belangrijke bijdrage aan Boekovina’s exotische 
reputatie zowel binnen als buiten de grenzen van het Habsburgse Rijk. De strijd tussen voor- 
en tegenstanders van de Joodse Verlichting drong ook door tot stedelijk Czernowitz, waar de 
Joodse geloofsgemeenschap voor korte tijd zelfs in twee delen was opgesplitst. Joden in  
landelijke gebieden hielden er vaak een traditionele, orthodoxe levensstijl op na en waren 
zodoende minder geïntegreerd in het niet-Joodse gedeelte van hun woonplaats. Meldingen 
over de verhoudingen tussen Joden en niet-Joden geven geen eenduidig beeld: Sommige 
bronnen klagen over het stijgende aantal Joden in bepaalde dorpen, andere (voornamelijk 
Joodse) melden een vreedzaam samenleven. In de latere Oostenrijkse jaren begon ook het 
Joodse leven in ruraal Boekovina zich te moderniseren. 
 
Zionisme en socialsisme vormden de eerste alternatieven voor aanpassing aan de Duitse 
cultuur voor Joden in Boekovina, maar al snel bleek dat de populistische en nationalistische 
stroming van Benno Straucher een onbetwiste machtspositie in zou nemen. Straucher was een 
alomtegenwoordige pragmatist die de Joodse identiteit buiten de Duitse invloedssfeer plaatste 
en actief ten strijde trok tegen antisemitisme. Daar nationalisme in die jaren zwaar leunde op 
taalidentiteit, zetten Joodse nationalisten vaak in op de Jiddische taal. Waar Straucher zich 
niet bezighield met het bevorderen van Jiddisch in Boekovina, deed advocaat Max Diamant 
dit wel: Als een van de organisatoren van de eerste internationale Jiddische taalconferentie in 
Czernowitz in1908 was Diamant een vooraanstaand lobbyist voor officiële erkenning van de 
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Jiddische taal in Oostenrijk. Radicale Joodse studenten in Czernowitz kwamen met 
soortgelijke eisen en wilden als Joden ingeschreven worden in de universiteitsregisters. Dit 
laatste werd toegestaan in 1912 en was daarmee een Oostenrijks unicum. Pogingen om 
Jiddisch erkend te krijgen als officiële taal en dus als ‘omgangstaal’ volgens de criteria van de 
volkstelling van 1910, slaagden echter niet. Evenmin werd Straucher en zijn aanhangers een 
afzonderlijk Joods register toegewezen bij de hervorming van het Boekoviense kiesstelsel van 
1911, hoewel listigheid bij de indeling van de kiesdistricten Joodse vertegenwoordiging 
voortaan zou garanderen. Op deze wijze was Straucher het enige Oostenrijkse parlementslid 
dat met een specifiek Joods mandaat. Het feit dat zijn ‘nationale missie’ had gefaald 
verzwakte echter zijn machtsbasis in Boekovina. 
 
Met de nodige mitsen en maren hebben historici in het algemeen weinig antisemitisme 
bespeurd in Habsburgs Boekovina. Bijnamen als ‘het Joodse El Dorado’ krijgen meestal een 
positieve interpretatie. Gedeeltelijk is deze positieve beeldvorming terug te voeren op Joodse 
memoires die de toestand onder de Habsburgers onvermijdelijk vergelijken met de 
bezoekingen die zouden volgen. Lange tijd had de Czernowitzer pers volgehouden dat 
politiek antisemitisme pertinent ‘on-Boekoviens’ was, maar in realiteit hadden vormen van 
officieel verordonneerd antisemitisme zowel voor als na de Oostenrijkese bezetting bestaan. 
Roemeense, Roetheense en Duitse nationale bewegingen hadden allemaal een eigen opstelling 
tegenover Joden. In het algemeen genomen hadden alle nationalistische bewegingen in 
Boekovina hun wortels buiten de grenzen van het kroonland en hadden zijn  allemaal sterk 
antisemitische neigingen. Tezamen met nationalisme had de Boekoviense politiek ook 
politiek antisemitisme binnengehaald. Dat dit het sterkst leek bij Duitse nationalisten is sterk 
verbonden met het feit dat de Duitse cultuur zowel door Joden als niet-Joden werd opgeëist. 
Op deze wijze werd het Duitse etno-nationalisten onmogelijk gemaakt om aanspraak te 
maken op de ultieme nationale trofee: een unieke taal. Zij namen dus hun toevlucht tot wat bij 
benadering het dichtst in de buurt kwam bij dit onderscheidend instrument: godsdienst. 
‘Christen-Duitsers’ namen nu op alle mogelijke wijzen afstand van Duits-georiënteerde 
Joden. 
 
Roemeens-nationalistisch antisemitisme vond zijn oorsprong in de sociaal-economische 
moeilijkheden van zijn aanhangers. Joodse stijgers op de maatschappelijke ladder boden 
Roemeenssprekenden stevige concurrentie terwijl Joodse woekerpraktijken en handel in 
sterke drank werden gezien als de veroorzakers van boerenellende. Deze koppeling gaf vaak 
een antisemitische draai aan de drooglegcampagnes die werden aangevoerd door orthodoxe 
dorpspriesters. Sterke antisemitische stromingen onder Roemeense nationalisten uit 
Transylvanië en het Koninkrijk Roemenië veroorzaakten in de eerste jaren van de twintigste 
eeuw een sterke toename van antisemitische agitatie in Boekoviense Roemeense pers. Dit 
werd nog heviger toen de Roemeense nationalisten zich aansloten bij Lueger’s Christelijk-
Socialen: Gaven zij in vroeger dagen hun eigen volgelingen tenminste gedeeltelijk de schuld 
van de benarde omstandigheden waarin dezen zich bevonden, nu legden Roemeense 
nationalisten de verantwoordelijkheid voor alle economische malaise volledig bij de Joden. 
Antisemitisme mocht de traditioneel verdeelde Roemeense nationalisten dan als 
gemeenschappelijke noemer goed van pas komen, het dwong de Boekoviense Orthodoxe 
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Kerk tot een lastige balans: antisemitisme omhelzen zou de traditionele goede verhoudingen 
met de Joodse gemeenschap schade berokkenen, het verwerpen zou verdere kritiek van felle 
antisemieten als Nicolae Iorga in de hand werken. 
 
Roetheense nationalisten lieten aanmerkelijk minder antisemitische geluiden horen in pers en 
debat nadat Vasylko en Straucher hun krachten in 1904 hadden gebundeld om samen op te 
trekken tegen de Roemeens-Duitse coalitie. Voor die tijd had antisemitisme een ingang 
gevonden tot Boekoviens-Roetheens nationalisme via Galicië, waar Joden  er in de regel van 
werden beschuldigd samen te spannen met de Poolse onderdrukkers. Plaatselijke Roetheense 
verenigingen hadden de reputatie sterk antisemitisch te zijn. Het wekte dus geen verbazing dat 
de (Joodse) Boekoviense pers argwanend was toen Joodse en Roetheense partijen besloten 
samen te werken. Naarmate de tijd verstreek begon dit verstandshuwelijk dan ook in zijn 
voegen de kraken.  
 
Daar de belangrijkste (liberale en Duitstalige) kranten in Joodse handen waren en Benno 
Straucher zowel in Czernowitz als Wenen prominent aanwezig was, konden protesten tegen 
antisemitische agitatie in Boekovina goed worden geventileerd. Straucher’s openlijke gevecht 
tegen politiek antisemitisme in Boekovina deden zijn populariteit geen kwaad. Het feit dat 
politiek antisemitisme een importprodukt was wil niet zeggen dat antisemitisme bij de 
bevolking tot dan toe een onbekend verschijnsel was. Bronnenmateriaal wijst op wrok onder 
de boeren jegens Joodse uitbuiting en populaire beeldvorming rond ‘de slechte Jood’. In 
dorpen waar Roetheenssprekenden (vaak Hoetsoelen) en Joden de meerderheid vormden, 
waren antisemitische spanningen en bedreigingen aan het adres van Joden soms ernstig 
genoeg  voor de autoriteiten om in actie te komen. De Oostenrijkse overheid hield door de 
bank genomen antisemitische uitwassen scherp in de gaten, niet in de laatste plaats omdat dit 
vaak was verbonden met vijandigheid richting Keizer en Keizerrijk. De verspreiding van 
anonieme dreigschriften - die met een zekere regelmaat voorkwam - werd minder serieus 
genomen en de bedreigingen die zij bevatten werden nimmer waargemaakt. 
 
Nu de nationalistische claim van exclusiveit en de daarbij behorende godsdienstige elementen 
in perspectief zijn geplaatst, kan er gekeken worden naar andere identificaties met betrekking 
tot ‘Boekoviens’ en ‘Boekoviensheid’. Twee instituties die net als hun verworvenheden en 
reputatie beschouwd kunnen worden als puur ‘Habsburg-Boekoviens’ worden derhalve onder 
de loep genomen. Ten eerste is daar het meest vooraanstaande politieke podium van het 
kroonland, het regionale parlement, de ‘landdag’. Hoewel Boekovina na de Revolutie van 
1848 regionale autonomie had moeten krijgen, duurde het nog tot 1861 voordat deze belofte 
werd ingelost en het daarbij behorende vertegenwoordigende politieke orgaan werd 
geïnstalleerd. De landdag diende wetten in die, nadat zij de noodzakelijke meerderheid 
hadden vergaard, werden doorgestuurd naar de gouverneur die voorstellen vervolgens 
uitonderhandelde met de centrale autoriteiten in Wenen. Daar moesten zij uiteindelijk door 
Keizerlijke ondertekening worden bekrachtigd. Het tweede orgaan om de stem van Boekovina 
in Wenen te laten horen was het Keizerlijk Parlement met zijn afgevaardigden per kroonland. 
De Boekoviense landdag had in principe Duits als voertaal, maar stond ook Roemeens en 
Roetheens toe omdat deze de twee andere gewoontetalen in het kroonland waren. 
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Traditiegetrouw werd de landdag gedomineerd door de zich in toenemende mate nationaal 
definiërende Roemeenssprekende aristocratie die in de loop der jaren enkele invloedrijke 
politieke dynastieën voortbracht. Van alle wetsontwerpen die de landdag voordroeg was 
hetgeen dat leidde tot de oprichting van de universiteit wellicht het belangrijkste. Met alle 
verschillende nationalie facties was de Boekoviense politiek per definitie een coalitiesysteem. 
Het gegeven dat de conservatieve krachten voornamelijk werden gebrandmerkt als 
‘Roemeens’, de boeren meestal als ‘Roetheens’ of ‘Roemeens’ en de stedelijke bourgeoisie 
als ‘Joods-Duits’ vertroebelde het onderscheid tussen wat in Boekovina als een ‘politieke 
partij’ en wat als een ‘nationaliteit’ gezien kon worden. 
 
De vroege twintigste eeuw was getuige van een splitsing in alle Boekoviense nationale 
partijen tussen een ‘Jonge’ en een ‘Oude’ tak, waarbij de ‘Jongen’ zich presenteerden als 
voorvechters van sociale en electorale hervormingen. Om hun basis te verbreden besloten zij 
‘nationale belangen’ op de tweede plaats te zetten en samen te werken als een verenigd 
platform, het ‘Vrijzinnig Verband’. Op deze manier was het eenvoudig voor hun 
conservatieve tegenstrevers om het Verband neer te zetten als ‘verraders van de nationale 
zaak’ en aldus werd ‘staatsloyaliteit’ een overheersend aspect van de verkiezingscampagne 
van 1904. De verkiezingen werden desalniettemin door het Verband gewonnen en gesteund 
door Boekovina’s progressieve gouverneur Prins Hohenlohe lanceerden de versgekozen 
politici een reeks hervormingsvoorstellen. Zij introduceerden tevens een nationale segregatie 
van onderwijinstellingen aangezien zij geloofden dat national(istisch)e kwesties het beste 
buiten de reguliere politieke arena gehouden konden worden. Het Verband ging echter gebukt 
onder persoonlijke eerzucht en vijandigheden en viel binnen een jaar al uit elkaar. De beoogde 
hervorming van het kiesstelsel overleefde echter, evenals de door het Verband gepropageerde 
‘verdediging van Boekoviense eigenheid’, en onder invloed van het ‘Moravisch Compromis’, 
hetgeen het resultaat was van een opdeling van Tsjechische en Duitse kiezers op etno-
nationalistische basis, begon Boekovina aan de ontwikkeling van een eigen ‘compromis’. 
Daar alle voormalige bondgenoten van het Verband garen sponnen bij gescheiden 
kiesregisters, zochten zij elkaar weer op. Het zeer ingewikkelde resultaat van het 
‘Boekoviener Compromis’ stelde niet alle nationale groepen tevreden: Lippovaanse ‘Oud-
Gelovigen’ werden simpelweg aan het Roetheense register toegevoegd, de Magyaren 
(Hongaren)  aan het Roemeense en aangezien Wenen weigerde Joden als een aparte 
nationaliteit te erkennen, bleven Duitse en Joods facties tot wederzijds ongenoegen tot elkaar 
veroordeeld. Uit liberale hoek klonk de kritiek dat het systeem, dat aanvankelijk was 
ontwikkeld voor het veel dieper verdeelde Moravische kroonland, nationale haat in 
Boekovina niet neutraliseerde maar veeleer verhevigde. Politieke tegenstanders koesterden 
verschillende verwachtingen van het nieuwe systeem: Waar Oostenrijkse centralisten hoopten 
op een vermindering van nationale spanningen, begroetten nationalisten het als een een 
veelbelovende stap richting volledige segregatie. De gevolgen van het nieuwe systeem blijven 
grotendeels in nevelen gehuld: De eerste en enige verkiezingen volgens nationale registers 
werden in 1911 gehouden, slechts drie jaar voordat de Wereldoorlog het politieke leven in de 
Habsburgse Boekovina lamlegde. 
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Hoewel Boekovina’s landdag aanvankelijk werd beschouwd als een symbool van triomf over 
de Galicische overheersing werd zijn lokale repuatie al snel overschaduwd door de groeiende 
impopulariteit van de Boekoviense politici. De opkomst van het Vrijzinnig Verband met 
kopstukken Onciul, Vasylko en Straucher droeg bij aan de levendigheid van landdag-debatten 
maar ook aan een verschraling van parlementaire omgangsvormen. Een bijkomend probleem 
was het onvermogen van Boekoviense parlementariërs om zich in Wenen te verenigen in een 
“Boekoviense Club’. Nationalistische verdeeldheid bleek sterker dan de benarde economische 
situatie in Boekovina zodat parlementariërs ertoe neigden zich eerder met hun ‘co-nationalen’ 
uit andere kroonlanden te verbinden dan met hun mede-Boekovieners. Bovendien hield het 
kleine aantal Boekoviense afgevaardigden zich afzijdig wanneer de volksvergadering grotere, 
algemeen-Oostenrijkse onderwerpen behandelde: Zij beperkten zich tot specifieke lokale 
eisen en klachten die door hun thuisbasis als zinloos en door de Keizerlijke hoofdstad als saai 
en repetitief werden beschouwd. 
 
In latere wetenschappelijke publicaties blijft analyse van het Boekoviense parlementaire leven 
veelal beperkt tot het Vrijzinnig Verband en het Boekoviense Compromis. Het Verband wordt 
in het algemeen geduid als ruimdenkend en genereus genoeg om nationale grenzen te 
overschrijden teneinde het lot van de plattelandsbevolking te verbeteren, als ‘verzoenend 
Boekovinisme’ van eigen bodem, terwijl accurater onderzoek niet meer prijsgeeft dan een 
gelegenheidscoalitie met nationale segregatie op kroonlandniveau als haar meest in het oog 
springende prestatie. Ook dit leverde geen enkele verbetering op in de relaties tussen 
nationalistische facties: Toen scholen en kiezers volgens plan gescheiden waren, verplaatsten 
Roemeense en Roetheense activisten hun activiteiten naar de nu nog feller betwiste 
Boekoviense Orthodoxe Kerk. 
 
Het tweede instituut dat beschouwd kan worden als een pilaar van de Habsburg-Boekoviense 
samenleving is de Frans-Jozef-Universiteit. Gesticht als geschenk van de Keizer ter 
gelegenheid van de viering van honderd jaar Oostenrijkse toe-eigening van het gebied, werd 
de Duitstalige onderwijsonderstelling verondersteld ‘cultuur’ te brengen naar het oostelijkste 
deel van het Rijk terwijl tegelijktijd verwacht werd dat zij de plaatselijke bevolking toegang 
tot hoger onderwijs zou verschaffen: Nadat de universiteiten in Transylvanië waren 
gemagyariseerd en die van Lemberg was gepoloniseerd hadden Boekoviense studenten alleen 
Wenen nog over als uitwijkmogelijkheid en deze optie was voor velen onbetaalbaar. De 
oprichting van de universiteit was geschied op specifiek verzoek van de Boekoviense 
bovenklasse en genoot plaatselijk brede steun, maar zij moest zich van meet af aan verdedigen 
tegen een twijfelachtige reputatie. De universiteit had bijzonderheden te bieden zoals 
leerstoelen voor Roemeense en Roetheense taalkunde en orthodoxe theologie, maar vooral in 
de eerste decennia na oprichting kwamen verreweg de meeste stafleden uit de westelijke delen 
van Oostenrijk en zagen zij hun plaatsing in Czernowitz als een springplank naar een snelle 
promotie elders dan wel als een afstraffing voor ongewenst politiek activisme. Zij droegen 
niet alleen wezenlijk bij tot de toename van nationalistische spanningen, maar klaagden 
openlijk steen en been over hun situatie en stelden herhaaldelijk voor de gehele instelling 
maar naar een ander deel van de Monarchie te verhuizen. 
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In Boekovina zelf was het aanhoudende ontbreken van een medische faculteit een permanente 
herinnering aan de gevoelde minderwaardige status van zowel kroonland als universiteit. 
Critici deden de Boekoviense universiteit af als een onbevlogen productie-eenheid voor de 
noodzakelijke lokale voorraad priesters, ambtenaren en apothekers. Toen in latere jaren 
onderwijs in toenemende mate een statussymbool werd voor nationalistische bewegingen, 
ontstond een zorgwekkende kloof tussen het overschot aan universitair geschoolden en het 
gebrek aan broodnodige ambachtslieden. Dit leidde vervolgens tot het ontstaan van wat een 
‘academisch proletariaat’ ging heten: In plaats een instrument om Boekovina’s welstand te 
bevorderen, werd de universiteit nu gezien als een hindernis. 
 
De komst van universitair personeel en een studentenbevolking had een grote invloed op 
Boekovina en in het bijzonder op de hoofdstad Czernowitz. Studenten organiseerden zichzelf 
in verenigingen met een algemeen Oostenrijkse dan wel een specifieke nationalistische 
oriëntatie. Op deze wijze deden typisch Boekoviense debatten (Roemeens-Roetheense 
wedijver, het Joodse nationale vraagstuk, taaleisen) hun intrede in de academische sfeer, 
vergezeld van de nodige onlusten en vechtpartijen. Overeenkomstig het patroon van 
nationalistische Boekoviense politiek was er vaker sprake van relletjes tussen verschillende 
verenigingen met dezelfde nationale affiniteit dan tussen die van verschillende nationale 
groepen onderling. 
 
De Wereldoorlog betekende het einde van de activiteiten van de Frans-Jozef-Universiteit. In 
Boekovina heerste wijdverspreide teleurstelling over het ondervonden gebrek aan solidariteit 
vanuit het zieltogende Keizerrijk: Academisch personeel uit Czernowitz had grote moeite 
gehad ergens anders emplooi te vinden en wederom waren er stemmen opgegaan om de 
universiteit permanent naar een ander rijksdeel te verhuizen. Zodra duidelijk werd dat onder 
Roemeense vlag het Duitstalige karakter van de universiteit verloren zou gaan, kozen de 
meeste wetenschappers ervoor Czernowitz te verlaten. 
 
In latere beoordelingen varieerden de visies op de Universiteit van Czernowitz en haar 
meerwaarde voor Oostenrijks Boekovina tussen de uitersten van bewondering voor de 
‘civiliserende invloed’ die het Duitstalige instituut had uitgeoefend en kritiek op de ‘koloniale 
bedoelingen’ ervan. Afgezien van deze ‘bedoelingen’ geven ook nationalistische bronnen toe 
dat de universiteit een rol van betekenis had gespeeld in de opleiding van sleutelfiguren van 
de verschillende nationale bewegingen. Paradoxaal genoeg had de universiteit die toch was 
geschapen ‘om het kalmerende en verenigende van de Duitse academica’ te bezorgen tevens 
een cruciale bijdrage geleverd aan de invoer en productie van nationalisme. 
 
Ondanks het feit dat ‘de Oostenrijkse identiteit’ veelal wordt genegeerd in onderzoek naar 
bepaalde ‘nationaliteiten’, moet worden opgemerkt dat het Oostenrijkse zelfbeeld dominant 
aanwezig was in Boekovina. Vanaf de beginjaren, toen staatstoegenegenheid voornamelijk 
het karakter had van militaire steun, heerste er een algemene tevredenheid over de 
Oostenrijkse heerschappij. Hoewel een gedeelte van de beleden steun aan de Oostenrijkse 
staat zonder twijfel was afgedwongen door de plaatselijke autoriteiten, bestond er een sterk 
gevoel van loyaliteit jegens de staat en de keizerlijke dynastie hetgeen het lokale 
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zelfvertrouwen versterkte ten opzichte van andere regio’s in de Dubbelmonarchie. De 
gevoelens voor de Habsburgers waren duidelijk sterker dan die voor de meer abstracte notie 
van ‘Oostenrijk’. In het bijzonder de schaduw van Keizer Frans-Jozef, wiens regeerperiode 
bijna precies samenviel met het tijdperk van de Boekoviense autonomie en die daarom 
algemeen gezien werd als een vaderfiguur, reikte ver in het kroonland. Afgezien van meer 
algemene lofzangen kreeg de Keizer de eer toegewuifd dat hij Boekovina autonomie en een 
universiteit had geschonken. Gevallen van majesteitsschennis waren schaars. Nationalistische 
groepen wedijverden over de status van ‘des Keizers meest geliefde natie’ en zorgden ervoor 
dat hun toewijding niet onopgemerkt bleef. Vooral bij de Jong-Roetheense beweging heerste 
een sterke overtuiging dat de nationale ontwikkeling voor een groot gedeelte te danken was 
aan de Keizer’s goedertierenheid en aldus waren de verwachtingen aangaande een 
toekomstige Roetheense/Oekraïense autonome regio evenzeer hooggespannen. Naast Frans-
Jozef mochten ook andere leden van de Habsburg-familie uit zowel heden als verleden zich in 
belangstelling verheugen. Vooral Kroonprins Rudolf nam een belangrijke plaats in, omdat hij 
de regio kort voor zijn tragische dood nog had bezocht. Herdenkingsbijeenkomsten voor de 
kroonprins georganiseerd door studenten in Czernowitz leidden zelfs tot verstoring van de 
openbare orde in 1889. 
 
Boekoviense trouw werd niet beantwoord met blind vertrouwen uit Wenen. Gevallen van 
mogelijk verraad werden zorgvuldig onderzocht; verdachten werden voorgeleid maar meestal 
weer vrijgelaten indien de autoriteiten vreesden voor publieke bijval voor die verdachten. De 
meest opzienbarende  zaak van ‘hoogverraad’ in Habsburgs Boekovina draaide om de 
Roemeens-nationalistische studentenvereniging  ‘Arboroasa’, die banden had met de 
Roemeense regering en sympathie had getoond voor de contrademonstraties in Roemenië 
rond de viering van honderd jaar Oostenrijkse bezetting van het Boekoviense grondgebied. 
Het hieropvolgende strafproces trok zowel in Oostenrijk als in Roemenië ruim de aandacht en 
hoewel de aangeklaagde studenten uiteindelijk werden vrijgelaten, bleef de kwestie stevig 
verankerd in het collectieve geheugen. Naast Roemeens irredentisme genoot vooral 
Russofiele propaganda de bijzondere aandacht van de autoriteiten. Aangezien beide 
bewegingen banden hadden met vreemde mogendheden nam deze belangstelling nog toe na 
de aanvang van de Wereldoorlog. 
 
Nationalistische bewegingen zwoeren niet alleen trouw aan de Keizer, zij zagen in het 
algemeen ook geen tegenstelling tussen hun trouw aan de staat en die aan de natie – dit in een 
tijd dat de natiestaat nog niet automatisch het einddoel was. De meeste nationalisten in 
Boekovina waren de Habsburgerstaat toegenegen zolang deze hun ongestoorde nationale 
ontwikkeling binnen de staatsgrenzen garandeerde. Zodra de oorlog uitbrak, werd dit precaire 
evenwicht verstoord. Gedurende de drie perioden dat Russische troepen Boekovina bezet 
hielden, was bijna de enige manier om de mate van plaatselijke loyaliteit te controleren het 
onderscheppen van privépost. De algemene indruk was dat die loyaliteit overeind bleef en nog 
werd versterkt door de wijze waarop de Russische bezetter zich misdroeg. Nadat deze 
definitief de aftocht had geblazen, stelden Oostenrijkse controleurs vast dat de 
boerenbevolking de staat trouw was gebleven, maar dat dit niet gezegd kon worden van 
nationalistische activisten. De meest vooraanstaande Boekoviener met een besmeurd blazoen 
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was de orthodoxe Metropoliet Repta, die openlijk gebeden had opgedragen voor de Russische 
Tsaar en als gevolg hiervan werd gedwongen af te treden nadat de Oostenrijkse troepen waren 
teruggekeerd. 
 
Plaatselijke kranten met de neiging een sterkere regionale verbondenheid uit te dragen zagen 
zich geconfronteerd met het dominante nationalistische discours en de voor de hand liggende 
beschuldiging dat zij verraad pleegden aan de natie. Op dezelfde wijze als de nationalisten 
nationale en staatsloyaliteiten hadden gecombineerd, zorgde de Boekoviense pers er 
nauwgezet voor dat regionale identificatie vaak werd gepresenteerd als een versterking van de 
nationale. Zelfs de invoering van nationale kiesregisters werd door sommigen beschouwd als 
als een stap richting sterkere regionale samenwerking: Zodra nationale onzekerheden op 
bevredigende wijze zouden zijn voorzien van een veilige afrastering, zou de aandacht 
automatisch verschuiven naar gemeenschappelijke regionale belangen. Nationalisten uitten in 
de regel genegenheid voor zowel de ‘natie’ als de ‘Heimat’, maar raakten geërgerd wanneer 
solidariteit tussen Boekovieners met verschillende moedertalen sterker bleek dan de door 
nationalisten zo fervent beleden banden tussen ‘co-nationalen’ uit verschillende regio’s. Op 
andere momenten bleken dergelijke ‘co-nationalen’ te bemoeizuchtig, zoals in het bijzonder 
Boekovina-Roemeense nationalisten moesten ervaren toen hun reputatie schade opliep door 
de anti-Oostenrijkse campagne die Nicolae Iorga voerde vanuit Roemenië en die, tot hun 
ergernis, de leefomstandigheden in Roemenië veel rooskleuriger voorstelde dan die in 
Boekovina. In het geval van Roetheense nationalisten, die de lusten noch de lasten mochten 
smaken van een machtig Roetheens buurland, werd het debat over nationaal tegenover 
regionaal gecompliceerd door de nabijheid van het grote aantal Roetheenssprekenden in 
Galicië: Terwijl de Jong-Roetheense propaganda de overeenkomsten tussen Galiscische en 
Boekoviense Roethenen benadrukte, putten Oud-Roethenen zich uit in het onderstrepen van 
de verschillen tussen echte ‘Boekoviense Orthodoxe Russen’ en ‘Galicische Uniaten’. 
Mochten desondanks solidariteitsconflicten ontstaan tussen ‘natie’ en ‘regio’, dan was er 
altijd nog de mogelijk van ‘categorieversmalling’: In plaats van zich te moeten identificeren 
als, bijvoorbeeld, Roemeen en Boekoviener, kon men ook zijn toevlucht nemen tot de 
subcategorie ‘Roemeense Boekoviener’ of ‘Boekoviense Roemeen’. 
 
De idee van een ‘Boekoviense Heimat’ was goed te combineren met nationale identificaties, 
zeer in tegenstelling tot dat van een ‘Boekoviens volk’, aangezien de laatste directe 
concurrentie vormde voor de basisgedachte van het nationalisme. Toch dook de term 
regelmatig op, ook in nationalistische uitgaven. ‘Boekoviensheid’ als dominante identificatie 
werd voor het eerst waargenomen gedurende de eerste jaren van autonomie van het 
kroonland, hoewel ook gesteld kan worden dat dit bewustzijn een voorwaarde was voor de 
autonomie-eis an sich. De wortel van ‘Boekoviensheid’ was aldus ‘niet-Galicisch’, al snel 
gevolgd door concepten als gedeelde geschiedenis en gezamenlijke historische figuren, zowel 
stammend uit de pre-Oostenrijkse periode als uit de Oostenrijkse tijd zelf. De meeste 
Duitstalige kranten in het kroonland presenteerden zichzelf als de spreekbuis of zelfs als de 
belichaming van Boekoviensheid. 
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Boekovina’s rappe ontwikkeling stak al snel gunstig af tegen die van buren Moldavië en 
Galicië. In het bijzonder de tegenstelling tussen Boekovina en de Habsburgse ‘grote broer’ 
Galicië, nog versterkt door de positieve berichtgeving over exotisch en kosmopolitisch 
Czernowitz, kan gezien worden als de eerste aanzet van wat de’Boekoviense mythe’ zou 
worden: de opvatting dat in Boekovina de verlichte en beschavende Oostenrijkse invloed een 
harmonieuze multiculturele maatschappij had geschapen waaruit op zijn beurt een Oostenrijks 
rolmodel te voorschijn kwam, de homo bucovinensis. Boekovina deelde dit multiculturele, 
tolerante imago tot op zekere hoogte met Galicië. Tegelijkertijd diende de ‘Boekoviense 
mythe als pars pro toto voor een utopische visie op het gehele Habsburgse Rijk. Dit 
supranationale karakter maakte ‘Boekovinisme’ tot een schietschijf voor Roemeense 
nationalisten, die het afschilderden als een doelbewuste Oostenrijkse strategie om 
nationalistische ambities te dwarsbomen en die tot op de dag van vandaag het bestaan van een 
homo bucovinensis ontkennen. Specialisten op het gebied van Habsburgs Boekovina hebben 
weinig bijgedragen aan de verduidelijking dan wel een consequente toepassing van het begrip 
‘Boekovinisme’ en, nog afgezien van de vraag of iets dergelijks daadwerkelijk bestaat of 
bestaan heeft, manoeuvreren zij meestal in de grijze zone tussen ‘verschijnsel’ en ‘bewuste 
doctrine’. 
 
Met de opkomst van regionale identificatie verscheen een min of meer vast aantal soorten 
beeldvorming en stereotypen. Boekovieners waren trots op exotische elementen zoals de 
Hoetsoelenstam, de Lippovaanse Oud-Gelovigen en de wonderrabbijn van Sadagora, evenals 
op hun positie van ‘des Keizers grenswachter in het Oosten’. De eerste aardrijkskundige 
uitgaven over Boekovina waren de bakermat van het halsstarrige beeld van een kleurrijke 
maatschappij van verdraagzame, maar in essentie zeer verschillende – en afgescheiden – 
groepen mensen die al snel werd neergezet als een ‘miniatuur-Oostenrijk’. Toen langzaamaan 
duidelijk werd dat, net als andere Oostenrijkse regio’s, Boekovina niet verschoond zou blijven 
van politiek nationalisme, maakte de aanvankelijke zelfcategorisering als 
‘voorbeeldkroonland’ als snel plaats voor scherpe zelfkritiek en gebrek aan zelfrespect. 
Afhankelijk van de politieke denkebeelden van de criticaster in kwestie werden bepaalde 
groepen verantwoordelijk gemaakt voor alle misstanden in Boekovina, maar er bestond ook 
een sterke neiging om de bevolking als geheel alsmede de status van ‘ontwikkelingsgebied’ 
de schuld te geven. De plaatselijke pers deed een consequent beroep op beelden als ‘Half-
Azië’ (een schepping van de Boekoviense auteur Franzos), ‘de strafkolonie van Oostenrijk’ en 
het ‘stiefkind’ of de ‘Assepoester’ van de staat. ‘Half-Azië’ verscheen ten tonele wanneer 
Boekovieners zichzelf op de borst klopten voor de wijze waarop zij zich aan de barbarij 
hadden ontworsteld, wanneer zij zichzelf verweten in primitivisme te zijn blijven steken of 
wanneer zij zich beklaagden over hoe zij werden gezien in het arrogante Wenen. De term 
dekte derhalve op adequate wijze de verwarde gevoelens die Boekoviense notabelen 
koesterden jegens zijn schepper,  Karl-Emil Franzos. Het ‘strafkolonie’-imago, dat 
aanvankelijk verwees naar het kroonland als geheel, kreeg een specifieker connotatie 
naarmate de Universiteit van Czernowitz de reputie verwierf van verbanningsoord voor 
lastige of ondermaatse wetenschappers. Het werd zowel door Boekoviners als niet-
Boekovieners gebruikt, dit in tegenstelling tot de beelden van ‘stiefkind’ en ‘Asspoester’, die 
onmiskenbaar Boekoviense creaties waren, bedoeld om aan te geven hoezeer Boekovina 
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achtergesteld was in vergelijking met andere Keizerlijke regio’s en kroonlanden. Toen dus in 
de vroege twintigste eeuw het regionaal bewustzijn toenam en onder het Vrijzinnig Verband 
een regionaal geïnspireerde politieke agenda gestalte kreeg, groeide in Boekovina het 
ongeduld met de neiging om anderen de schuld te geven voor Boekoviense ellende en met het 
herhaaldelijke Boekoviense geklaag in het Keizerlijk parlement dat tot dan toe slechts in 
onverschilligheid had geresulteerd. 
 
Het was nog altijd beter om gediscrimineerd te worden dan geheel en al onbekend te zijn.. Het 
algemene gevoelen in Boekovina was dat niemand van haar bestaan op de hoogte was. Er 
werd gezegd dat men het kroonland in Wenen verwarde met regio’s als Bosnië of 
Herzegovina. Ter plaatse was de toestand al niet veel beter met een welhaast totaal gebrek aan 
aandacht voor lokale geschiedenis, zowel in de schoolcurricula als onder plaatselijke 
wetenschappers. Op economisch gebied werd onbekendheid ervaren als de oorzaak voor het 
gebrek aan spoorwegontwikkeling en de voorkeursbehandeling van Oostenrijkse regio’s met 
een sterker ontwikkelde industriesector. Een andere meetlat voor Boekovieners om de mate 
van verwaarlozing aan af te lezen was de bezoekersfrequentie. Begrijpelijkerwijs waren de 
meest prestigieuze gasten leden van de Keizerlijke familie, bovenal de Keizer de zelf. De 
emotionele reacties op de dood van Kroonprins Rudolf in 1889 hadden zonder meer te maken 
met zijn recente bezoek aan Boekovina. Een tweede categorie bestond uit leden van de 
regering, die ervan werden beschuldigd het kroonland te mijden - een beschuldiging die 
overigens eenvoudigweg werd overgeplant van Wenen naar Boekarest toen Boekovina 
eenmaal onderdeel van Roemenië was geworden. Toen rond de eeuwwisseling het moderne 
toerisme tot bloei kwam, begonnen Boekoviense toerismeverenigingen de regio als 
reisbestemming aan te prijzen, maar vielen al snel terug op het aloude geklaag over 
veronachtzaming toen de toeristen niet en masse arriveerden. Wederom werd het gebrek aan 
spoorverbindingen aangewezen als oorzaak van het tegenvallende aantal bezoekers. Ook in 
deze contekst werd Boekovina neergezet als een ‘miniatuur-Oostenrijk’, met dien verstande 
dat het commentaar was dat Oostenrijkers in het algemeen niet warm liepen voor de 
schoonheid van het eigen land – en hetzelfde gold voor Boekovieners. Boekoviense 
toerismebevorderaars nodigden journalisten uit het land te bezoeken en gaven een eerste 
reisgids voor de regio uit, maar vroegen zich tevens af of Boekovina eigenlijk wel zo’n 
aantrekkelijke bestemming was: Het kroonland, zijn hoofdstad en zijn inwoners waren 
wellicht te achtergebleven, de faciliteiten te primitief en toen de antisemitische Christelijk-
Socialen de politieke arena hadden betreden kon dit Joodse reizigers ook gemakkelijk 
afschrikken. 
 
De andere kant op was er echter volop beweging. Tegen het eind van de negentiende eeuw 
ontplooide Boedapest initiatieven om Boekoviense Hongaarssprekenden  naar ‘huis’ te halen 
en poogde Moskou Rusland’s door de oorlog verwoeste gebieden met Boekovina’s 
Lippovanen te herbevolken. De grootschaligste emigratie vanuit Boekovina ging rond de 
eeuwwisseling echter richting de Amerika’s. In de lokale pers verschenen voornamelijk 
griezelverhalen over geruïneerde immigranten en verzen vol heimwee naar de Heimat. 
Opvallend is, dat in deze verzen de ‘regio’ en niet de ‘natie’ de boventoon voert. Ambitieuze 
hoogopgeleiden vertrokken veelal richting Wenen en Boekoviense kranten meldden vol trots 
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wanneer hun pogingen succesvol waren. In 1904 telde de Boekoviense gemeenschap in 
Wenen, die op haar beurt weer voornamelijk uit Czernowitzers bestond, ongeveer 3000 leden 
en was, na de logische groep volksvertegenwoordigers, samengesteld uit jonggediplomeerden 
en studenten. De Boekoviense gemeenschapszin  resulteerde in de oprichting van 
verenigingen die niet alleen een gezelligheidsoogmerk hadden, maar tevens poogden hulp te 
bieden aan minder geslaagde streekgenoten in Wenen. 
 
Het groeiende besef van een Boekoviense identiteit en het daaraan verwante gevoelen dat 
Boekovieners voor zichzelf moesten opkomen versterkte de neiging om ‘landskinderen’ te 
beschermen tegen ‘vreemdelingen’. Oostenrijkse ambtenaren die slechts voor een paar jaar 
naar het kroonland kwamen, zich bemoeiden met de lokale politiek en vervolgens weer 
vertrokken om elders een betere functie te bekleden, konden rekenen op forse kritiek. Meestal 
echter werden met ‘vreemdelingen’ Galiciërs bedoeld die ervan werden beschuldigd de 
Boekoviense instituties te overheersen en Boekoviense banen op te souperen. Nu was Galicië 
sowieso een gemakkelijke schietschijf voor Boekoviense politici: De collectieve herinnering 
aan de dagen dat Boekovina onder Lemberg had geressorteerd was niet positief en de eis dat 
de laatste bestuurlijke banden (de spoorweg- en gerechtsadministratie) die Boekovina nog tot 
de voormalige ‘onderdrukker’ veroordeelden nu eindelijk verbroken zouden worden, deden 
het per definitie goed bij de kiezers. Voor Wenen was het verschil tussen de twee kroonlanden 
aanmerkelijk minder duidelijk. Om in één adem genoemd te worden met de grote buur, die 
niet alleen als een bullebak maar ook nog als onbeschaafd werd beschouwd, was dan ook 
aanleiding voor tot nog meer Boekoviense verontwaardiging. Dit ten spijt moest men in 
Boekovina toegeven dat er ook voordelen kleefden aan de sterke en effectieve Galicische 
parlementaire lobby in de Keizerlijke hoofdstad. Naarmate de jaren verstreken was er 
regelmatig sprake van afgunst jegens de dynamiek van de ontwikkelingen in Galicië die werd 
afgezet tegen Boekoviense malaise en stagnatie. Dit negatieve beeld werd vaak geprojecteerd 
op wat aanvankelijk de trofee van het kroonland was geweest, Boekovina’s ‘Klein-Wenen’, 
Czernowitz. De stad werd nu de maat genomen vanwege haar schokkerige ontwikkeling, haar 
‘oriëntaalse’ kenmerken en haar gebrek aan faciliteiten en sanitatie. 
 
De autonome status van Boekovina en de toenemende neiging om zich met de regio te 
identiceren vereiste soepel manoeuvreren bij plaatselijke, Oostenrijkse en buitenlandse 
manifestaties. Het eeuwfeest in 1875 met de bijbehorende tegendemonstraties in Roemenië en 
de daarmee verbonden ‘Arboroasa’-zaak hadden volkomen duidelijk gemaakt dat 
verschillende visies op de gezamenlijke geschiedenis explosief materiaal vormden: Wat in 
Oostenrijkse kringen werd gevierd als de komst van de beschaving na de barbaarse 
Ottomaanse onderdrukking, werd door nationalisten in Roemenië beweend als het verlies van 
Roemeens grondgebied en de onrechtmatige terechtstelling van laatste ‘Roemeense’ heerser 
ervan. De terugkeer van het 41ste ‘Boekovina’-regiment op de thuisbasis in 1882 had de 
autoriteiten ruim de gelegenheid gegeven om de hechte banden tussen Wenen en Boekovina 
te benadrukken; de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het regiment was vervolgens 
een mooie aanleiding om de goede relaties tussen het Oostenrijkse leger, het regionale 
regiment en de Boekoviense bevolking de onderstrepen. De lokale respons was echter minder 
spontaan en enthousiast dan de organisatoren van het evenement hadden gehoopt: Deelnemers 
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waren voornamelijk niet geheel vrijwillige scholieren en de toespraken waren vlak en 
voorspelbaar. De inzamelingsactie die tot doel had genoeg fondsen te verzamelen voor de 
oprichting van een monument voor de gedenkwaardige dag - dat overigens helemaal was 
opgetrokken uit materialen van buiten het kroonland -  verliep dusdanig moeizaam dat het pas 
een jaar na de feestelijkheden kon worden onthuld. Het aantal daarbij aanwezige lokale 
notabelen was minimaal. 
 
De zogenaamde Putna-vieringen rond de cultus van Stefan de Grote waren een delicate 
evenwichtsoefening voor de Oostenrijkse autoriteiten: In de eerste plaats was de viering 
bedoeld voor Roemeense nationalisten en dus een veiligheidsrisico voor de regering. 
Tegelijkertijd had Wenen begrip getoond voor de nationale gevoeligheden en de kerk met de 
tombe van de Moldavische koning laten restaureren. In de laatste decennia van de 
negentiende eeuw waren de vieringen voornamelijk georganiseerd door studenten, bezocht 
door kopstukken uit Roemenië en gemeden door Boekoviense edellieden die hun goede 
relatie met de centrale autoriteiten niet op het spel wilden zetten. In 1904 waren de 
verhoudingen echter verschoven en toen de vierhonderdste sterfdag van Stefan werd herdacht, 
waren die Boekoviense edellieden zelf nationalistische politici die een belangrijke rol 
speelden in de organisatie. Teneinde de regering tevreden te houden en verdenkingen van 
irredentisme te ontlopen presenteerden zij de vereerde vorst in toememende mate als een meer 
Boekoviense dan een specifiek Roemeense held. Gasten uit Roemenië, natuurlijk met 
uitzondering van Nicolae Iorga, probeerden eveneens hun Oostenrijkse gastheren niet te 
schofferen. Toen de Oostenrijkers later werd verweten de Roemeenssprekenden in Boekovina 
slecht te behandelen, konden zij de Stefan-herdenking eenvoudigweg inzetten als 
tegenargument. 
 
In het tijdperk van de ‘Grote Tentoonstellingen’ die een duidelijk nationaal karakter hadden, 
werd in de regio’s het organiseren van soortgelijke evenementen overwogen. In 1886 had 
reeds een eenvoudige ‘Boekoviense beurs’ plaatsgevonden, maar toen in het begin van de 
twintigste eeuw een dergelijk initiatief werd overwogen en bleek dat de Roemeense regering 
een grootschalige nationale tentoonstelling wilde organiseren in Boekarest, werden die 
plannen schielijk op ijs gelegd. De discussie was nu of en zo ja, hoe Boekovina aan het 
Roemeense evenement zou deelnemen. Zo waren er de Roemeense nationalisten in 
Boekovina die insisteerden dat de manifestatie alleen voor Roemenen was bestemd alsmede 
Boekovieners die de mogelijkheid wilden aangrijpen om het kroonland als geheel te 
presenteren. Toen duidelijk werd dat staten zonder Roemeens bevolkingsdeel ook welkom 
waren, werd besloten een Boekoviens paviljoen met een separaat Roemeens gedeelte in te 
richten. In tegenstelling tot wat de nationalisten uit Boekovina hadden beoogd waren de 
verschillen tussen de Boekoviense en de Boekoviens-Roemeense exponaten niet erg 
opvallend. Er heerste teleurstelling over het gebrek aan aandacht voor recentere 
ontwikkelingen in de Roemeense tentoonstelling, die nu als nogal stoffig werd ervaren.. De 
Roemeense regering had ondertussen bezoeken aan de tentoonstelling georganiseerd voor 
‘Roemenen van over de grens’ en had hun volledige reiskosten betaald. Hoewel Boekoviense 
deelnemers aan dergelijke reizen er naar verluidt wel voor zorgden dat in Boekarest geen 
enkele twijfel heerste over hun trouw aan de Oostenrijkse Keizer - Oostenrijk had participatie 
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van Roemeenssprekenden uit zijn grondgebied bovendien veel eenvoudiger gemaakt dan 
Hongarije - zouden Roemeense nationalistische bronnen later beweren dat de bezoekers in 
kwestie massaal hun verlangen naar eenwording met het Roemeense Koninkrijk kenbaar 
hadden gemaakt. 
 
De gelegenheid bij uitstek om het ‘arrogante Wenen’ te laten zien wat Boekovina had bereikt 
en wat het had te bieden diende zich aan toen in 1908 het zestigjarig regeringsjubileum van 
Frans-Jozef gevierd werd met een reusachtige parade door de Oostenrijkse hoofdstad - het 
eerste deel met hoogtepunten uit de Oostenrijkse geschiedenis en het tweede met een 
overzicht van de hedendaagse maatschappij. Czernowitz had kort tevoren het vijfhonderdjarig 
bestaan gevierd met een parade die Oostenrijkse verworvenheden en symbolen had getoond; 
de manifestatie in Wenen was echter bedoeld om de etno-nationale verscheidenheid te 
benadrukken en zodoende waren nationalistische leiders in de regio’s van het Keizerrijk 
aangemoedigd om comité’s te vormen en groepen af te vaardigen. Om uiteenlopende redenen 
waren de Transleithaanse Hongaren en de Tsjechen afwezig. Bovendien was de wijze waarop 
de Oostenrijkse geschiedenis werd afgebeeld, en in het bijzonder de gebeurtenissen die 
verband hielden met het revolutiejaar 1848, onderwerp van moeizame onderhandelingen. Bij 
de Boekoviense voorbereidingen werd trouw vastgehouden aan het beeld zoals dat was 
geschapen in het ‘Kronprinzenwerk’: dat van een etnisch gesegregeerde maar harmonische 
samenleving. Overheersend was het zelfvertrouwen over het kleurrijke schouwspel dat men 
de blasé Weners zou voorschotelen. Ironisch genoeg beantwoordden de taferelen die het 
kroonland naar Wenen stuurde precies aan het beeld dat de plaatselijke pers al tientllen jaren 
poogde te bestrijden: dat van de afgelegen, boerse, barbaarse maar kleurrijke Orient. Afgezien 
daarvan reduceerde het idee van een nationale onderverdeling Boekovina (en andere regio’s) 
tot de som van haar  national(istisch)e onderdelen. Men miste zo de kans om zaken te tonen 
die niet beperkt werden tot nationale parameters – de moderne Czernowitzer samenleving en 
haar burgerij hadden dan wellicht een plaats gekregen evenals de nu door afwezigheid 
schitterende Joden. Het kon dan ook geen verrassing zijn dat in de pers de bekende kritiek 
weer opdook: Niemand had in het westen ooit van Boekovina gehoord en de vrolijke 
folkloristische tafereeltjes verhulden de aanhoudende economische ellende in het kroonland. 
 
Samenvatten kan gesteld worden dat de nationalistische bewegingen in Boekovina allen 
importprodukten waren, met als mogelijke uitzondering de Joodse variant van Benno 
Straucher. De diverse nationalismen ontwikkelden zich in Boekovina niet gelijktijdig en 
autonoom, maar in chronologische volgorde als reactie op elkaar. Het belangrijkste 
nationalistische coflict, dat tussen Roemenen en Roethenen, werd niet zozeer door hun 
verschillen alswel door hun overeenkomsten bepaald en aangezien zij dezelfde claims hadden, 
was samenwerking uitgesloten. Toen ook Duiters en Joden hun eigen weg gingen, was het 
‘nationale coalitiemodel’ een feit. Duitse en Roemeense nationalisten waren jarenlang vaste 
partners, hetgeen zich door verschillende factoren laat verklaren (een gebrek aan interne 
onenigheid over de nationale identiteit  alsmede de morele en materiële steun van 
‘moederlanden’ Duitsland en Roemenië). Steun van nationalisten van over de kroonlandgrens 
bracht echter ook politiek antisemitisme met zich mee. Joodse en Roetheense nationalisten 
waren als gevolg van de Duits-Roemeense samenwerking als bondgenoten enigszins tot 
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elkaar veroordeeld. Zij hadden met elkaar gemeen dat bij beiden de interne discussie over de 
nationale identteit nog volop werd gevoerd en dat, aangezien zij zich niet op ‘historische’ of 
‘culturele’ rechten konden beroepen, hun bewegingen voornamelijk een emancipatoir karakter 
hadden. De opkomst van politiek nationalisme verhulde een diepere tegenstelling in de 
Boekoviense maatschappij: die tussen de Orthodoxe ‘oorspronkelijke’ orthodoxe bevolking 
en de na de Oostenrijkse inname aangekomen immigranten. De oorspronkelijke bevolking 
identificeerde zich eerder met de beleden godsdienst dan met een nationaliteit – in dit opzicht 
moeten vraagtekens gezet worden bij de vaak automatische koppeling van taal en cultuur: 
Hier was, in weerwil van het gebruik van twee verschillende talen, de cultuur niet 
noemenswaardig afwijkend. Toen Roemeense en Roetheense nationalisten die voor hun 
respectievelijke agenda’s noodzakelijke splitsing in de bevolking moesten aanbrengen, kon dit 
dan ook alleen met het onderscheidende element ‘taal’. Bij de ‘immigranten’ was het 
omgekeerde aan de hand: Daar zowel Joden als niet-Joden zich bedienden van de Duitse taal, 
moest het onderscheid van elders komen: Hier vervulde religie die rol. 
 
Wat tevens vraagt om heroverweging is het cliché van de ‘goede interetnische verhoudingen’ 
en de ‘wederzijdse tolerantie’: deze terminologie vooronderstelt de nationalistische visie van 
duidelijk afgescheiden, historisch bepaalde etnische groepen zonder de vraag te stellen of in 
de gemeenschap in kwestie die verschillen en nationale affiniteit wel zo werden ervaren. Het 
ziet er naar uit dat onverschilligheid ten aanzien van nationalisme in Boekovina de boventoon 
voerde. 
 
In het kleine Boekovina, dat bovendien in feite maar zo’n zeventig jaar als autonome entiteit 
bestond,  was de wijze waarop de verschillende nationalistische bewegingen zich vestigden en 
ontwikkelden goed zichtbaar en regelmatig onderwerp van analyse in de lokale pers. Het 
grote aantal bewegingen versterkte bovendien hun imago van ‘een van de velen’, in feite van 
niets meer dan politieke partijen, terwijl in andere gebieden waar slechts twee partijen 
tegenover ekaar stonden meer gevaren kon worden op de heroïek en het pathos van de 
‘eenzame onderdrukte’. Bovendien was het duidelijk dat in Boekovina de keus voor een 
bepaalde nationaliteit vaak nog open was: Stadsjoden wensten vaak als Duitsers gezien te 
worden en orthodoxen begaven zich met zichtbaar gemak tussen Roemeense en Roetheense 
ambiances- tot grote frustratie van nationalistische voormannen. Natuurlijk was er 
groepsvorming langs linguïstische en godsdienstige lijnen en de vraag is, in hoeverre tussen 
deze groepen interactie plaatsvond. Kleinere geloofsgemeenschappen leidden sowieso een 
meer afgezonderd bestaan, maar ook tussen stadsjoden en orthodoxe platelandsjoden lijkt 
weinig contact te zijn geweest. Ook de notie dat in Habsburgs Boekovina antisemitisme 
amper aan de orde was moet worden herzien: weliswaar vonden geen pogroms plaats, maar 
antisemitsisme stak gedurende het hele tijdval overal de kop op. 
 
Het functioneren van de Boekoviense instituties, en dan met name de politieke, vond plaats 
onder verschillende nationale vlaggen en verhult op deze wijze dat die zogenaamde nationale 
groepen eerder sociale klassen vertegenwoordigden. Dit verklaart mede waarom in Boekovina 
de woorden ‘partij’ en ‘nationaliteit’ door elkaar werden gebruikt. Toen, met het Vrijzinnig 
Verband, gekozen werd voor inter-nationalistische samenwerking had dit echter niet het 
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idealistische karakter dat latere analisten het veelvuldig toedichtten: Veeleer was deze 
samenwerking gericht op verdere segregatie. Ook bleek het nobele streven bij de oprichting 
van de universiteit, ‘het creëren van harmonie onder de zalvende invloed van de Duitse 
cultuur’,  uiteindelijk een illusie: De van buiten Boekovina aangetrokken academische staf 
bracht nationalisme met zich mee, terwijl lokale nationalisten een universitaire opleiding sterk 
aanmoedigden teneinde zo snel mogelijk een eigen intellectuele elite te scheppen. De 
universiteit werd zo een belangrijk producent van gefrusteerde nationalisten. 
 
Boekovieners identificeerden zich met graagte met de Habsburgse dynastie en hoewel er vaak 
ergernis heerste over ‘Weense arrogantie’, was het Oostenrijkerschap een bron van trots en 
Wenen de meest voor de hand liggende benchmark. Dit weerhield de staat er echter niet van 
eventuele afwijkingen van dit patroon nauwlettend in de gaten te houden. In Boekovina werd 
voortdurend gekeken naar zowel ‘West’(het goede, veelal Wenen) en ‘Oost’ (natuurlijk 
Rusland, maar in de Boekoviense contekst vaker Roemenië en Galicië), met het terugkerende 
zelfbeeld van een eiland van beschaving, van het westen gescheiden door de ‘barbaarse 
Galicische zee’. Dit gold in sterke mate voor Czernowitz, dat in latere representaties 
geleidelijk model ging staan voor heel Boekovina en daarmee weinig ruimte overlaat voor het 
meer ambigue beeld dat Boekoviners hadden van hun eigen Heimat. Er waren elementen van 
trots, maar negatieve beeldvorming overheerste en bleek een bindende factor  zelfs voor 
Boekoviense nationalisten, die elkaar wisten te vinden in een gemeenschappelijk gevoel van 
achtergesteldheid ten opzichte van de rest van Oostenrijk. Dat beeld verschoof evenwel over 
de jaren en bood ruimte aan een meer kritische zelfbenadering en respect voor de 
verworvenheden van anderen, zelfs als die ander het weinig geliefde Galicië bleek te zijn. 
Zelfingenomenheid over de eigen harmonische samenleving en het gebrek aan antisemitisme 
verdween naarmate ook Boekovina niet ongevoelig bleek te zijn voor deze kenmerken van het 
tijdvak. 
 
Het hetero-image van Boekovina was voornamelijk afkomstig uit Wenen, waar het kroonland 
werd gezien als onbekend, afgelegen en onderontwikkeld. Ook toen Boekovina actief deel 
ging nemen aan feestelijkheden, tentoonstellingen en parades kwam hierin geen verandering. 
Op Boekoviens grondgebied benadrukte manifestaties vooral de trouw aan Keizer en 
Keizerrijk, over de grenzen voldeden Boekoviense inzendingen trouw aan het clichébeeld dat 
buitenstaanders van het kroonland hadden. 
 
Samenvattend moet een aantal aannames dat in de loop der jaren over de Habsburgse 
Boekovina is onstaan, worden gecorrigeerd. De ‘harmonische samenlving van diverse 
etnische groepen’ is nationalistische terminologie en past slecht bij de elkaar overlappende 
liguïstische en religieuze structuren van Boekovina. Nationalisme was voor Boekovina een 
zeer slecht passend model, wat overigens niet wil zeggen dat nationalisme er uiteindelijk niet 
succesvol was. In feite was het een kwestie van tijd voordat de late invoering van de 
autonome status en de vorming van een eigen politieke cultuur ook in Boekovina de bekende 
patronen gingen vormen. Nationalisme kreeg dezelfde trekken met als meest significante 
ontwikkeling de slechts door de loop van de internationale geschiedenis verhinderde de niet 
door wat voor religieus argument dan ook ingegeven splitsing van de Boekoviense orthodoxe 



474 
 

kerk; de universiteit was verworden tot een prestigeapparaat voor nationalisten en had een 
verstorende werking op de lokale economie; Boekovinese afgevaardigden in Wenen stonden 
een effectieve Boekoviense lobby in de weg omdat ze niet over de schaduw van hun 
nationalistische stromingen heen konden springen; het Vrijzinnig Verband, later vaak 
geprezen om zijn constructieve benadering van regionale samenwerking en gezien als een 
symbool van ‘Boekovinisme’, was in feite instrumenteel in het proces van nationale 
segregatie. 
 
Wie waren dan de voorvechters van identificatie met Boekovina zelf? Roemeense 
nationalisten die vasthouden aan een bewuste ‘Weense strategie’ om een ‘homo bucovinensis’ 
te scheppen, kunnen hun verdachtmakingen niet met feiten onderbouwen: Het Weense beleid 
leek vooral gericht op het het vergroten van de Keizerlijke populariteit en op het bewaken van 
de orde. Een a-nationale politieke partij gericht op het gemeenschappelijk kroonlandbelang is 
er nooit gekomen: Daarvoor was het nationalistische discours simpelweg te dominant. Als 
belangrijkste voorstander blijft dan de lokale Duitstalige pers over; de Joodse redacties hingen 
veelal het liberalisme en Oostenrijks centralisme aan en benadrukten maar één belang te 
dienen: het Boekoviense. Zij hielden scherp in de gaten of dat belang werd geschaad, of de 
bedreiging nu van de Weense autoriteiten, nationalistische propaganda of van plaatselijke, 
Boekoviense apathie afkomstig was. 



 

Above: The Ukrainian Antarctic station signposts the distances to many Ukrainian 
cities;only in the case of Chernivtsi (in green), a region is specifically mentioned: Bukovina 
(© Diana Mulder and Henk Delger, December 2008). Below: Although Bukovina officially 

ceased to exist, references to it can be found in both Ukraine and Romania. Here: a 
matchbox from the Bukovyna Hotel in Chernivtsi and a bottle of Romanian mineral water 

named ‘Bucovina’. 
 

 


