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Lju bl jana, hoofd stad van Slo venië, is één van de vele, min der bekende ste den
in Europa die het ver dient om ont dekt te wor den. De geschie de nis van de stad,
vanaf de Romeinse tijd tot de zelf stan dig heid van Slo venië in 1991, laat zich op
vele plek ken lezen. Sinds 1991 is Lju bl jana in vele opzich ten gemo der ni seerd,
maar heeft het zijn his to ri sche cen trum behou den. De vele plei nen en brug gen,
stads pa lei zen en Jugend stil archi tec tuur zor gen voor een intiem karak ter, dat
past bij de kleine stad die Lju bl jana is. Maar de stad bruist ook van vita li teit
dank zij de uni ver si teit en het rijk gescha keerde cul tu rele leven.
 
In deze Odys see gids wordt de stad uit ge breid en in een logi sche loop volg orde
beschre ven, zon der ove ri gens de lezer in een dwang buis te gie ten. De zeven
plei nen die als een gou den ket ting het cen trum sie ren, en waar door heen de
glin ste rende Lju bl ja nica stroomt, laten zich met deze gids in de hand al wan de ‐
lend –of fiet send- ver ken nen. Aan de rand van het cen trum lig gen het Tivoli ‐
park, het muse um kwar tier en het kas teel van Lju bl jana. Bui ten het cen trum
wor den heel ver schil lende beziens waar dig he den beschre ven, zoals de dier ‐
vrien de lijke die ren tuin, de cul tu rele vrij staat Metel kova Mesta, de Bota ni sche
Tuin en enkele -gru we lijke- her in ne rin gen aan de Tweede Wereld oor log.
 
Het Tri glav Nati o naal Park is in zomer en win ter een prach tig gebied om te
bezoe ken. Het biedt sprook jes ach tige land schap pen, woeste water val len, gril ‐
lige rots par tijen, tal rijke wan del pa den en andere spor tieve uit da gin gen, een bij ‐
zon dere geschie de nis en een har te lijke ont vangst van de Slo ve nen.
De reis be schrij ving begint met Bled, beroemd om zijn meer. De route naar het
hart van het park, de berg Tri glav, wordt beschre ven via de noor de lijke toe ‐
gangs weg vanaf Kranskja Gora naar Trenta over de Vrišič pas, het hart van het
park, en ook van deze gids. Hier lig gen de hoog ste top pen, waar on der de Tri ‐
glav met prach tige uit zich ten. Klo ven, water val len, glet sjers, bos sen en kale
vlak tes: er is een grote vari a tie aan robuust natuur schoon.
Vanaf Trenta wordt de val lei van de zeer gril lige Soča-rivier gevolgd in wes te ‐
lijke rich ting. Dit deel van het park heeft tal loze her in ne rin gen aan de vele
veld sla gen die hier gele verd zijn. Het grens ge bied met Italië heeft een intri ge ‐
rende mix van natuur schoon en his to ri sche beziens waar dig he den.
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Zicht op de oude stad. Foto P. Hieng

‘Het kleine Praag’ wordt Ljubljana wel genoemd en wie rondloopt door het
oude centrum van de stad begrijpt deze vergelijking meteen. De vele plei‐
nen en monumenten en de kleinschaligheid waardoor alle belangrijke
bezienswaardigheden op loopafstand van elkaar liggen, maken dat je vrijwel
meteen moet denken aan de grotere zus in Tsjechië. Het belangrijkste sym‐
bool van stad is de draak. Deze kom je dan ook tegen op één van de topat‐
tracties van de stad, de toren van het Ljubjanksj Grad, het kasteel dat een
stad op zichzelf is. Maar ook op de Zmajski most, de Drakenbrug. De draak
symboliseert voor de stedelingen van Ljubljana de macht, moed en groots‐
heid van de stad.
 

Inderdaad, Ljubljana en Zagreb zijn ‘Europa', Belgrado is al iets anders.
Ook in de communistische tijden waren Praag, Krakau en Warschau
‘Europeser' dan Athene, dat tot het ‘Westen' behoorde.
Mia Doornaert, Belgisch journaliste

Er zijn ver schil lende ver kla rin gen over de her komst van dit sym bool van de
draak. Van de Griekse mythe over de Argo nau ten en het Gul den Vlies tot de
bescherm hei lige van de stad Sint Joris die de draak gebruikte als een sym bool
voor het oude voor ou der lijke hei den dom dat over won nen werd door het chris ‐
ten dom. Maar vooral wordt gedacht dat het een afbeel ding was dat min of meer
toe val lig (mis schien wel in rela tie met Sint Joris) werd gebruikt in het stads wa ‐
pen.

Een schets van Ljubljana

Ljubljana verkennen

De draak van Ljubljana
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De rivier de Ljubjanica stroomt dwars door de stad.

In de barok tijd werd de afbeel ding over ge no men op wapen schil den en later
ook ver werkt op de kas teel to ren en op meer dere ele men ten in de stad. Voor de
inwo ners is het in ieder geval een mooi ver haal gewor den om te ver tel len.

Lju bl jana (295.000 inw.) is een stad die veel te bie den heeft. Wie van een
dagje win ke len houdt, kan zich ver ma ken op de prach tige Cen trale Markt.
Maar je kunt net zo goed eens samen met de locals gaan wan de len bij de
Šmarna Gora, of de vele musea bezoe ken. En aan ge zien Lju bl jana ook een stu ‐
den ten stad is, zijn er in het cen trum tien tal len aan trek ke lijke cafés, res tau rants
en bars te vin den waar je terecht kunt voor de Slo veense keu ken.
De eer ste indruk van Lju bl jana is dat het een stad is waar je met één dag wel
klaar bent. Toch is het jam mer om niet even wat meer tijd uit te trek ken voor
deze char mante stad. Dank zij de rijke geschie de nis zijn er veel bij zon dere
gebou wen, brug gen en zelfs een kas teel te ont dek ken. Dit kas teel (Lju bl jan ski
Grad) domi neert het stads beeld. Voor veel toe ris ten is het bezich ti gen van het
kas teel de meest popu laire attrac tie.
In het week end gaan de inwo ners van Lju bl jana graag wan de len en fiet sen bij
Šmarna Gora, een berg 9 kilo me ter ten noor den van de stad. In de omge ving
van Lju bl jana ligt ook het Tri glav gebergte. Vol gens een legende ben je pas een
echte Slo veen als je de Tri glav hebt beklom men. De Tri glav is met zijn 2.863
meters de hoog ste berg van zowel Slo venië als van de Juli sche Alpen.

Aantrekkelijke stad

De Draak van Ljubljana
Jason en de Argonauten is één van de bekendste Griekse mythen. Vol‐
gens de legende werd Ljubljana gesticht door de Argonauten uit deze
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Lju bl jana, de hoofd stad van Slo venië, kent een lange geschie de nis. De eer ste
arche o lo gi sche vond sten date ren uit de Brons tijd en bewij zen dat in deze peri ‐
ode vis sers en jagers leef den in paal wo nin gen in een meer dat des tijds het Lju ‐
bl jana gebied bestreek. In de Romeinse tijd wordt de stad Emona genoemd.
De stad wordt voor het eerst ‘Lju bl jana’ genoemd in geschrif ten tus sen 1112 en
1125. De grote opmars van de stad begon eigen lijk in de 13de eeuw. In deze
peri ode werd Lju bl jana de hoofd stad van het her tog dom Krain (Kra jnska). Een
peri ode lang kwam de stad onder Habsburg gezag. Dit zou voort du ren tot
1919. Zes eeu wen lang was de stad Lju bl jana (onder de naam Lai bach) onder ‐
deel van de Oos ten rijks-Habsburgse cul tuur sfeer.
Een aan tal ont wik ke lin gen waren in Lju bl jana van groot belang. Dat was ten
eer ste het pro tes tan tisme. Dit was de meest, invloed rijke soci ale bewe ging in de
16de eeuw. Enkele belang rijke lutherse pre di kan ten waren de grond leg gers
voor de Slo veense lite ra tuur en cul tuur. De eer ste mid del bare school werd
gestart, net als de eer ste open bare bibli o theek en de eer ste druk ke rij. Lju bl jana
werd een belang rijk edu ca tief cen trum. Later kwam de con tra re for ma tie. De
Jezuïeten pro beer den de bevol king tot het rooms-katho lieke geloof te beke ren.
In die tijd was maar 5% van de bevol king rooms-katho liek, maar de Jezuïeten
brach ten voor het eerst the a ter, barok mu ziek en katho liek onder wijs naar de
stad. De 17de eeuw bracht de stad veel barokke archi tec tuur. Er wer den kloos ‐
ters gere no veerd en nieuwe kloos ters, ker ken en palei zen wer den gebouwd.
Tij dens de over heer sing van Napo leon (1809-1813) speelde Lju bl jana een grote
rol in het Franse kei zer rijk. In deze peri ode mocht Lju bl jana zich de hoofd stad
noe men van de Illy ri sche pro vin cies (elf depar te men ten als Karin thië, Kro atië,
Dal matië en bij voor beeld Krain met Lju bl jana als hoofd stad). Na de val van
Napo leon viel de stad weer onder het Oos ten rijks-Habsburgs gezag.

Aan het Oos ten rijks-Habsburgs gezag kwam een einde door de Eer ste Wereld ‐
oor log. Lju bl jana werd ove ri gens nau we lijks beïnvloed door de Eer ste Wereld ‐
oor log. Het was meer de tijd na deze oor log die van invloed bleek op de stad.
Slo venië werd een deel van het konink rijk Joego slavië en de archi tect Jože
Plečnik (1872-1957) drukte een grote stem pel op de stad.
Jože Plečnik was een Slo veens archi tect die gebou wen in Wenen, Praag en Bel ‐

mythe. Lang geleden kreeg Jason de opdracht om het Gulden Vlies terug
te halen van het koninkrijk Colchis. Hoewel koning Pelias dacht dat nie‐
mand deze gevaarlijke onderneming zou kunnen overleven, zag Jason de
opdracht als een mooi avontuur. Hij vertrok met het schip de Argo,
gebouwd door de scheepsbouwer Argos, en nam vijftig vrijwilligers mee,
de Argonauten. Nadat Jason het Gulden Vlies had gestolen, zouden ze
een verkeerde route terug hebben genomen en zeilden ze via de Zwarte
Zee, door de Joegoslavische wateren om uiteindelijk op de Ljubljanica
terecht te komen. Om weer op de goede route te komen, moesten ze over
land verder, maar ergens in de moerassen werden ze verrast door de
Draak van Ljubljana. Gelukkig weten Griekse helden precies wat ze in
deze situaties moeten doen en Jason wist de draak dan ook te verslaan.
Nu houdt de draak nog de wacht bij de Drakenbrug.

Geschiedenis van Ljubljana

Deel van Joegoslavië
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grado heeft ont wor pen, maar die vooral bekend werd door zijn werk in zijn
geboor te stad Lju bl jana: parkjes, bank jes en oevers van de rivier zijn door hem
ont wor pen. Maar natuur lijk ook gro tere pro jec ten, zoals de Fran cis cus van
Assisi kerk, de Tro mo st ovje (De Drie Brug gen) en bij voor beeld de begraaf plaats
van Žale waar hij zelf begra ven ligt.
Duitse en Ita li aanse troe pen heb ben de stad bezet tij dens de Tweede Wereld ‐
oor log. Van deze bezet ting zijn nog ver schil lende spo ren terug te vin den in de
stad zelf en in de omge ving van de stad. Zo is het voor ma lig Ges tapo hoofd ‐
kwar tier nog steeds terug te vin den en een paar kilo me ter van dit hoofd kwar ‐
tier van daan is de plek terug te vin den van de exe cu tie plaats Veliko Bre zar jevo
bre zno. Op de cen trale begraaf plaats Zabe is een Duits ere veld.
Na de Tweede Wereld oor log werd Lju bl jana opnieuw de hoofd stad van Slo ‐
venië, als één van de repu blie ken van Joego slavië. Na de onaf han ke lijk heids ‐
ver kla ring in 1991 bleef de stad hoofd stad, maar nu van het onaf han ke lijke,
demo cra ti sche Slo venië.

Voor de ste den bouw kun dige opzet van Lju bl jana was de archi tect Jože Plečnik
(1872-1957) enorm belang rijk. Toen in 2017 het gemeen te be stuur een nieuwe
stads vi sie moest maken, werd beslo ten om zoveel moge lijk de visie van Jože
Plečnik te blij ven vol gen. Eigen lijk is het best bij zon der dat een archi tect in de
jaren 1920 al een visie had over duur zaam heid en zijn visie nu nog steeds actu ‐
eel is.
Plečnik ont wierp de opzet van Lju blana van uit zijn huis in de wijk Trnovo, waar
veel armoede was. Vanaf zijn huis wan delde hij altijd naar zijn pro jec ten in de
stad zelf. Zo ont stond zijn stads plan van uit het oog punt van een voet gan ger.
Hoe ver taalt zich die duur zaam heid ver der? Neem bij voor beeld de Drie vou dige
brug. Deze werd in 1832 gebouwd en was ont wor pen door de archi tect Gio ‐
vanni Picco. Om het ver keer beter door de stad te gelei den, bouwde Plečnik
gewoon twee extra brug gen erbij, spe ci aal voor voet gan gers.
Ook liet hij rijen kas tan je bo men plan ten langs het Gradaščica-kanaal. Dit kanaal
ligt in de buurt van zijn huis. Over dit kanaal bouwde hij de Trno vo brug. Hij
plantte witte ber ken bo men op de brug. wat deze brug nog steeds uniek maakt
in de wereld.
Bij de bouw van de Sint-Michiels kerk maakte Plečnik gebruik van gere cy cled
mate ri aal. Er was te wei nig geld voor dit pro ject, maar hij vond het enorm
belang rijk om ook de boe ren (die vaak in armoede moesten leven) een mooie
plaats voor aan bid ding te geven. Daarom besloot hij mate ri a len te recy clen. Hij
maakte vooral gebruik van lokale mate ri a len en werk man nen, regelde ste nen
uit de steen groeve van Podpeč en de lokale bevol king doneerde het hout voor
de kerk.
Het werk van de archi tect Jože Plečnik is inmid dels op de Unesco Werel derf ‐
goed lijst geplaatst. Vol gens de Unesco is het werk van Jože Plečnik een voor ‐
beeld van mens ge richt ste den bouw kun dig ont werp.

Stedenbouwkundige opzet van Ljubljana

Een schets van Ljubljana10

 




