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Controversiële
leeuwen in Skopje

„Wat hebben leeuwen met onze na-
tionale historie te maken?”, vraagt
een jonge rechtbank-medewerker
aan haar collega. De twee vrouwen
staan verbijsterd voor de brug in de
Macedonische hoofdstad Skopje,
waar sinds een maand vier nieuwe
bronzen leeuwen zijn geplaatst. „Ik
haat dit project”, vult de ambtenaar
aan. „De regering geeft tijdens de
crisis 2,5 miljoen euro uit aan een
nietszeggende leeuw en ik moet we-
ken op mijn salaris wachten.”

De metershoge standbeelden – die
de strijd voor Macedonië’s onafhan-
kelijkheid moeten symboliseren –
zijn de laatste aanwinst voor het
controversiële renovatieproject
’Skopje 2014’.

De hoofdstad werd in 1963 ver-
woest door een aardbeving. De uit
nood geboren betonnen jungle van
Skopje moet nu gemoderniseerd
worden met een dertigtal nieuwe
nationale monumenten, vindt de
centrum-rechtse regering van de
populistische premier Nikola Grue-
vski. De leeuwen krijgen onder an-
dere gezelschap van een triomf-
boog, een Constitutioneel Hof met
reusachtige ionische zuilen en een
standbeeld van Alexander de Grote.

Voorstanders zien het project als
ambitieus, innovatief en vooruit-
strevend. „Na negentien jaar onaf-
hankelijkheid hebben we nu einde-
lijk iets tastbaars, waarin onze nati-
onale historie en identiteit worden
vormgegeven. Elke hoofdstad heeft
nationale monumenten, alleen bij
ons zijn ze nog in aanbouw”, zegt
de opgetogen Macedonische socio-
loog Dimitri Dameski (55). Hij bena-
drukt dat het project ook nog eens
tweeduizend banen oplevert.

„Skopje 2014 is een afleidingsma-
noeuvre voor alle problemen in het
land”, beweert Damjan Zdravev (28)
die met zijn organisatie Freedom
Square protesten organiseert tegen

de regeringsplannen. Hij verwoordt
de veelgehoorde argumenten van
de tegenstanders. „Ons belasting-
geld wordt ingezet voor een onde-
mocratisch, intransparant en zeer
kostbaar project, terwijl we banen,
scholen en infrastructuur nodig
hebben.”

Officieel worden de totale kosten
op 80 miljoen euro geschat. Maar
geruchten gaan dat het minstens
het dubbele is. Over de monumen-
tale ontwerpen is Zdravev ook niet
te spreken: „Het is kitsch, geweld-

dadig en een architectonische
ramp.”

De plannen verstoren ook de
interetnische relaties, menen de Al-
banezen, die een kwart van de be-
volking uitmaken. Toen de regering
de plannen ontvouwde voor de
bouw van een orthodoxe kerk, eiste
de Albanese moslimgemeenschap
op haar beurt een nieuwe moskee.
De bouw van de kerk is voorlopig
van de baan en de Albanese minder-
heid zal zich tevreden moeten stel-
len met de al bestaande moskeeën,
beelden van Moeder Theresa en de
middeleeuwse strijder Skenderbeg.

En dan zijn er nog de boze buren.
Griekenland verwijt de Macedo-
niërs dat ze, na het kapen van de
naam van de Griekse provincie Ma-
cedonië, zich nu ook de Griekse
identiteit willen toe-eigenen met
het beeld van ’hun’ Alexander de
Grote. En Bulgarije benadrukt dat
de leeuw het Bulgaarse nationale
symbool is. Na het zien van de Ma-
cedonische leeuwen is die kritiek
wat afgezwakt: de Bulgaarse leeuw
heeft namelijk veel grotere ballen.

Anke Truijen

burengerucht Macedonië

Zwitsers zijn verdeeld
over vuurwapens in huis
n Groot arsenaal aan wapens van legerreservisten in omloop
n ’Schieten is een nationale traditie’

R E P O R TAG E
Pauline Valkenet
Bern

Op het Centraal Station van Bern
kunnen treinreizigers het grote
beeldscherm met de speelgoedbeer
met een schotwond in zijn buik
niet missen. Boven het neergescho-
ten beertje staat: ’Gezinnen be-
schermen. Ja!’ Pal ernaast, op een
poster, staat een verkreukelde lam-
pion met het Zwitserse rode kruis
erop: ’Zwitserse waarden vernieti-
gen? Nee.’

Morgen wordt er in het hele land
een referendum over vuurwapens
gehouden, en de voor- en tegenstan-
ders voeren fel campagne. Het refe-
rendum is afgedwongen door een
grote groep van linkse partijen, pa-
cifisten, vrouwenverenigingen en
artsen. Zij vinden het levensgevaar-
lijk dat er in hun land – met een be-
volking van 7,5 miljoen mensen –
zo’n 2,3 miljoen pistolen en gewe-
ren in huis liggen.

Een flink deel daarvan is van de
mannen die tot hun dertigste leger-
reservist zijn. De rest is van ex-mili-
tairen, jagers en sportschutters.
Door al die vuurwapens in huis zijn
er te veel moorden en vooral te veel
zelfmoorden, zeggen de initiatief-
nemers. In Zwitserland plegen jaar-
lijks zo’n 1300 mensen zelfmoord;
in een kwart van de gevallen wordt
een vuurwapen gebruikt, dat is
voor Europese begrippen erg veel.

Via het referendum willen de ini-
tiatiefnemers bereiken dat de
grondwet verandert: vuurwapens
van legerreservisten moeten voort-
aan in arsenalen worden opgebor-
gen, er moet een landelijk wapenre-
gister komen en het verlenen van

wapenvergunningen moet strenger
worden.

Eén van de mensen die hopen dat
de Zwitsers morgen massaal ’ja’
stemmen is Jacques Reiner. In zijn
zonnige huis in Bazel vertelt Reiner
over zijn jongste zoon, Andreas, die
in 2001 zelfmoord pleegde. Andreas
was 25, en legerreservist. „Mijn
vrouw en ik vonden hem volkomen
onverwacht dood op bed, met zijn
dienstwapen in zijn hand.”

Sindsdien heeft Reiner zich ver-
diept in zelfmoord, en met name in
zelfmoord met vuurwapens. „Dat
zijn vaak impulsieve daden. Iemand
ziet geen uitweg meer, en als er op
dat moment een vuurwapen voor
handen is, wordt dat gebruikt. Ter-
wijl iemand die zichzelf wil dood-
schieten, maar geen wapen heeft,
niet uitwijkt naar andere manieren
als vergiftiging of ophanging.” Hij
acht het zeer waarschijnlijk dat zijn
zoon nog zou leven als er geen
vuurwapen in huis was geweest.

Tegenstanders van het referendum
zien dat anders. In een grote kelder
buiten Büren an der Aare zijn leden
van de schietvereniging met hun
pistolen aan het trainen. De schiet-
sport is buitengewoon populair:
zo’n 200.000 mensen zijn lid van
een schietvereniging. Veel Zwitser-
se mannen hechten aan hun wapen
en aan het schieten. „Dat is een ech-
te Zwitserse traditie”, vertelt Ueli
Blatti terwijl hij zijn pistool laadt.
„Ik schiet, mijn zoon schiet, mijn
vader schiet, mijn grootvader
schoot.” Blatti stemt morgen ’nee’:
hij heeft geen trek in extra admini-
stratieve rompslomp, en is bang dat
als de grondwet verandert, de toe-
komst van de schietverenigingen
op het spel staat.

Naast hem staat Jürgen Trüssel.
De kleine man met rode baard
wordt fel als hij over het referen-
dum praat. „Illegaal wapenbezit
wordt er niet mee bestreden. Wie
kwaad in de zin heeft, komt toch
wel aan een wapen. En iemand die
zich van het leven wil beroven, doet
dat ook zonder vuurwapen: die
springt van een brug of rijdt met
een auto tegen een boom. We gaan
toch ook geen bruggen of auto’s
verbieden?” Trüssel noemt het refe-
rendum ’volkomen zinloos’ en
denkt dat de voorstanders dromen
van een veiligheid die slechts schijn
is.

Maar Jacques Reiner in Bazel
schudt zijn hoofd. „Dit heeft niets
te maken met Zwitserse waarden of
tradities. Als we alleen bereiken dat
de enorme hoeveelheid legerwa-
pens niet meer thuis ligt, maar vei-
lig wordt opgeborgen in arsenalen,
is er al veel gewonnen. Want als ik
geen vuurwapen in huis heb, kom
ik ook niet op domme ideeën.”

Uitslag altijd bindend

Zo’n 55 procent van de Zwitserse
kiezers heeft gezegd zeker te stem-
men. Voor een referendum is dat
een uitzonderlijk hoge opkomst.
De uitslag is hoe dan ook bindend;
er is geen bepaald quorum nodig.
De regering en het parlement heb-
ben zich uitgesproken tegen veran-
dering van de huidige wapenwetge-
ving. De grondwet zal worden ver-
anderd als een meerderheid van de
kiezers én van de 26 kantons vóór
stemt. Het wordt spannend. Bij een
opiniepeiling, vorige week, zei 47
procent van de ondervraagden ’ja’
te gaan stemmen, 45 procent ’nee’.

Een poster tegen het ontwapeningsinitiatief: ’Een wapenmonopoly voor criminelen?’. FOTO REUTERS
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Kleindochter van Albert
Einstein wil geld zien
Van onze redactie buitenland

Wetenschappelijk gezien was hij
een genie, en commercieel blijkt hij
nu een goudmijn. Over de nalaten-
schap van Albert Einstein is een pit-
tige ruzie uitgebroken.
Wie aan Einstein denkt, ziet een be-
snorde grijze man voor zich die se-
rieus, soms met een voorzichtige
glimlach, in de camera kijkt. Zo’n
portret van de bedenker van de re-
lativiteitstheorie prijkt niet alleen
in menig natuurkundelokaal aan de
muur, maar is inmiddels ook te zien
op mokken, puzzels en posters.
Grote profiteur is de Hebreeuwse
Universiteit in Jeruzalem. Toen Ein-
stein in 1955 overleed, liet hij de
rechten op zijn meer dan 75.000 do-
cumenten en andere voorwerpen –
inclusief het gebruiksrecht op zijn
portret – aan die instelling na.
De kleindochter van Albert Ein-
stein, Evelyn, wil daar iets aan
doen. „Wat heeft een poppetje met
een wiebelhoofd te maken met zijn
wetenschappelijke nalatenschap?”,
zei ze tegen CNN. Alleen vorig jaar
al brachten de licentieverkopen aan
allerlei bedrijven meer dan zeven
miljoen euro op.

De 69-jarige Evelyn heeft daarom
een deel van de opbrengsten van de
’E i n s t e i nv e r k o o p ’ opgeëist bij de
universiteit. Ze zegt het geld hard
nodig te hebben voor haar ziekte-
kosten. De Hebreeuwse Universiteit
heeft Evelyns verzoek afgewezen.
„Einstein heeft al zijn intellectuele
bezittingen aan ons nagelaten. Die
omvatten zijn wetenschappelijke
nalatenschap en persoonlijke docu-
menten, inclusief het gebruiksrecht
op zijn portret”, laat de universiteit
in een verklaring weten. Volgens
diezelfde verklaring worden de op-
brengsten gebruikt voor weten-
schappelijk onderzoek.

Buren van Macedonië
zijn ook al boos


