
Montenegro was tot 1878 een onafhankelijk en soeverein van het Ottomaanse rijk staand prinsbisdom, 

waarvan de prinselijke opvolging overging van oom op neef (bisschoppen mogen niet trouwen). Danilo II 

was de laatste prins-bisschop die het land leidde. Zijn oom, prins-bisschop Peter II, had hem in zijn 

testament als opvolger aangewezen, maar toen hij stierf wees het parlement zijn oudere broer en 

president van de Senaat Pero Tomov Petrović aan als nieuwe vorst (dus niet prins-bisschop). Dit wijst erop 

vier april van tien uur tot vijf uur: vlot maken dat Peter al bezig was geweest met voorbereidingen om de 

theocratie in zijn land af te schaffen. Ondertussen was Danilo naar Wenen en Rusland gereisd, officieel 

om tot prins-bisschop te worden gewijd. Hij keerde echter tot ieders verrassing terug met toestemming 

van de tsaar om vorst te worden. Dit gaf hem een groot voordeel ten opzichte van Pero Tomov en 

uiteindelijk won Danilo de strijd om de macht. Hij werd in 1852 de eerste heerser van Montenegro die 

niet ook een kerkelijke functie had. Het land werd op dat moment een 'gewoon' prinsdom. Danilo II werd 

in 1860 vermoord. Zijn opvolger elf april: geen scouts want de leiding gaat op kampplanningsweekend 

was de zoon van zijn broer Mirko. Nicolaas I, die in 1878 zijn land naar de volledige onafhankelijkheid 

leidde. Dit werd geregeld in het Verdrag van Berlijn. In 1910 werd het prinsdom een koninkrijk, met 

Nicolaas I als eerste koning. In de Eerste Wereldoorlog ging Nicolaas I een alliantie aan met Servië maar 

maakte de fatale fout Servische officieren het Montenegrijnse leger te laten leiden. Resultaat hiervan was 

dat deze het Montenegrijnse leger voor hun eigen doeleinden gebruikten. In 1915 bezette Oostenrijk-

Hongarije het land en Nicolaas vluchtte naar Frankrijk. De geallieerden achttien april van tien uur tot vijf 

uur: vlottentocht verklaarden solidair te zijn met de Montenegrijnse zaak, maar herstelden na de oorlog 

de onafhankelijkheid van het land niet. De koning verzette zich tegen de Joegoslavische eenheid waarbij 

Montenegro bij Servië zou worden gevoegd. Een nationale vergadering in 1918 steunde de vereniging 

echter en zette Nicolaas af ten gunste van zijn schoonzoon, de Servische koning Peter I. Aldus kwam 

Montenegro bij het koninkrijk Joegoslavië. Montenegrijnse troepen zouden tot 1924 nog een 

guerrillaoorlog voeren tegen de Joegoslaven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Montenegro bezet 

door Italië en later door Duitsland (1941-1944). In 1945 werd het land een deelrepubliek van het federale 

Joegoslavië, omdat de regerende communisten Montenegro als aparte entiteit wilden zien (hetgeen hen 

tijdens de oorlog populair maakte in Montenegro). De hoofdstad Podgorica werd omgedoopt in Titograd 

(naar Josip Broz Tito), hetgeen pas in 1992 teruggedraaid zou worden. Toen in de jaren negentig Slovenië, 

Kroatië, Macedonië en Bosnië en Herzegovina zich losmaakten uit de Joegoslavische federatie, deed 

Montenegro als enige deelstaat naast Servië dit niet. De Montenegrijnse bevolking koos namelijk in een 

referendum in 1992 om binnen Joegoslavië te blijven. Dit referendum werd echter geboycot door 

voorstanders van onafhankelijkheid, waardoor bijna 96% tegen stemde (bij een opkomst van 66%). De 

Montenegrijnse regering nam in de jaren negentig echter vijfentwintig april tot zesentwintig april: tour of 

duty weekend (meer info volgt nog) wel steeds meer afstand van de Servische, vooral sinds de NAVO-

aanvallen tegen Servië in 1999. Sinds het begin van de 21ste eeuw streefde de Montenegrijnse regering 

openlijk naar afscheiding van Joegoslavië. Na onderhandelingen in 2003 werd afgesproken Joegoslavië om 

te vormen tot een confederatie van twee deelstaten, onder de naam Servië en Montenegro. Daarbij werd 

vastgelegd dat elk van beide deelgebieden in 2006 een referendum over onafhankelijkheid mocht 

houden. Een land waar een dergelijk referendum zou worden aangenomen, zou zich onafhankelijk mogen 

verklaren. De Europese Unie, die de onderhandelingen had geleid, bedong daarbij wel dat het aantal 

voorstemmers minstens 55% moest zijn bij een opkomst van minstens 50%. Het andere land zou volgens 

de afspraken dan de overkoepelende bezittingen krijgen, zoals ambassades. 


