
Van 7 september tot 7 november 2019 was ik journalist-in-residence aan het Nederlands 

Instituut in Athene. Daar onderzocht ik de hedendaagse erfenis van de antieke held Alexander 

de Grote, die een belangrijke rol speelt in het nationalistische conflict met de noorderburen, 

het land dat inmiddels bekendstaat als Noord-Macedonië.  

Al snel begreep ik – net als mijn NIA-voorgangers, zoals in hun verslagen te lezen is – dat mijn 

gekozen onderwerp ingewikkelder en meeromvattend was dan ik vooraf dacht. Het in 

internationale media vaak vertelde verhaal dat Alexander de Grote ‘gestolen was’ door de 

Noord-Macedoniërs en nu per verdrag terug werd gegeven aan Griekenland, is maar een klein 

deel van waar de Macedonische kwestie echt om gaat. De bron van onenigheid tussen 

Griekenland en Noord-Macedonië ligt grotendeels in het recente verleden; in de bloedige 

twintigste eeuw waarvan Griekse en Macedonische families de naschokken nog steeds voelen.  

Alexander is het vehikel en het gezicht van het conflict geworden. Waar ik zijn naam ook maar 

liet vallen, kreeg ik uitgesproken reacties. Progressieven schudden meewarig het hoofd, 

beschaamd over het zo lang voortslepende triviale conflict en blij met het recente compromis. 

Nationalistischer gezinde Grieken barstten veelal los in lange, verontwaardigde historische 

uiteenzettingen over waarom Alexander en daarmee Macedonië toch echt Grieks zijn. Van 

gymleraar tot apotheker, van marketing manager tot jurist; als het om Macedonië gaat, bleek 

iedere Griek toch vooral historicus en archeoloog.  

Het NIA was de perfecte uitvalsbasis voor mijn onderzoek, niet alleen vanwege de uitstekende 

locatie en faciliteiten – de prachtige zolderkamer, rustige bibliotheek en uiterst vriendelijke 

medewerkers, van portier tot directeur – maar ook vanwege de informele gesprekken die ik 

er met verschillende stafleden voerde. Ze hielpen me om in korte tijd vat te krijgen op de 

complexe aard en achtergrond van het Griekse nationalisme, en stonden daarnaast altijd klaar 

met literatuurverwijzingen, namen en introducties bij historici en politici die ik in Athene 

sprak.  

Vanuit Athene reisde ik per trein af naar Thessaloniki, in (Grieks) Macedonië. Daar voelde ik 

het verschil waarop velen me in het zuiden al wezen: wat progressieve politici ook zeggen, 

voor velen hier is het compromis ‘Noord-Macedonië’ onaanvaardbaar en spreken mensen nog 

steeds consequent van ‘Skopje’ als het over het land aan de noordgrens gaat. Tot woede van 

de (Noord-)Macedoniërs die ik een paar dagen later in Skopje zou ontmoeten. Want ja, hun 



land kampt met grotere problemen (o.a. corruptie, luchtvervuiling en armoede), maar de 

naamsverandering voelde voor velen als een pijnlijke nederlaag; een eenzijdig opgelegd 

compromis, waarbij zij weinig te winnen hadden. Zeker toen in dezelfde week in oktober bleek 

dat de toetredingsgesprekken tot de EU – een belangrijke drijfveer om tot een compromis over 

de naam te komen – toch niet zouden beginnen, omdat Nederland en Frankrijk bezwaar 

maakte (ik schreef er een kort stuk voor De Groene over).  

Vanuit Skopje reisde ik door naar de grensregio en bezocht ik Bitola (Noord-Macedonië) en 

Florina (Grieks Macedonië). Deze streek, bekend om zijn rode pepers die in gigantische trossen 

in marktstalletjes en aan voordeuren hangen, vormde het hart van de territoriale strijd om de 

geografische regio Macedonië aan het begin van de twintigste eeuw: die sporen zijn nog altijd 

zichtbaar en voelbaar. In Florina, een Grieks stadje, spreken oudere mensen op straat en in de 

cafés nog steeds in de Slavische taal met elkaar – zolang er geen politie of andere autoriteiten 

in de buurt zijn, tenminste. Ik sprak er met een zelfverklaard vertegenwoordiger van de 

‘Macedonische minderheid’ in Griekenland, die sinds de jaren negentig – zonder veel succes 

– strijdt voor erkenning en de mogelijkheid om de Slavische taal en cultuur te onderwijzen en 

door te geven.  

Terug in Griekenland reflecteerde ik op mijn bevindingen met enkele historici en politici, en 

schreef ik mijn longread voor De Groene Amsterdammer, waarvan de definitieve tekst in het 

voorjaar van 2020 2020 gepubliceerd wordt. Ik kijk dankbaar terug op mijn tijd op het NIA, 

waarin ik de gelegenheid had om me te verdiepen in een onalledaags onderwerp en een stuk 

heb kunnen schrijven waarvan de lezer hopelijk over meer dan alleen dit specifieke conflict 

leert: de Macedonische kwestie is exemplarisch voor de rol van geschiedenis en etnisch 

nationalisme, die in de Balkanregio nooit ver weg zijn. Het NIA en het FBJP bieden met deze 

plek een kans om diepgravende journalistiek te maken over plaatsen en onderwerpen die niet 

altijd direct voor de hand liggen: een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse 

medialandschap.  
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