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All Black

Nieuw-Zeelands nationale rugbyteam is zoals altijd topfavoriet op hetWK

�Weinig tradities in de hedendaagse sport zijn ouder en meer beladen dan de traditionele haka. © REUTERS
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k Power
Ditweekend worden de kwartfinales van het WK rugby
gespeeld. Topfavoriet om de cup te winnen, zijn de
Nieuw-Zeelanders. Nooit heeft een kleiner sportland
een grotere sport beheerst: de All Blacks winnen negen
van hun tien wedstrijden. Portret van een nationale
trots, met een geschiedenis van meer dan honderd jaar.
HANS VANDEWEGHE







Waar kijken?

In België is de RugbyWorld
Cupmaar op één open net
te zien: TF1. Dat zendt twee
van de vier kwartfinales uit
(de andere twee zitten bij
het Franse Canal+) en ook
de twee halve finales vol-
gend weekend en de finale
op zaterdag 31 oktober.
Wie vanavond om 21 uur de
wedstrijd Frankrijk–Nieuw-
Zeeland wil zien zonder het
chauvinistische Franse
commentaar, kan eigenlijk
alleen terecht op de web-
site filmontv.com.
Surf door naar live tv en
dan naar ITV. Of ga naar
een echte Ierse pub als
Ierland speelt. De uitzen-
dingen beginnen een hal-
fuur voor de wedstrijd.

KWARTFINALES
Zuid-Afrika - Wales
17/10 om 17 uur (Londen)
Nieuw-Zeeland - Frankrijk
17/10 om 21 uur (Cardi)
Ierland - Argentinië
18/10 om 14 uur (Cardi)
Australië -
Schotland
18/10 om 17 uur
(Londen)

welweer dichter bij elkaar brengen.
Dewonde vande jaren zestig en
zeventig, toen op verzoek vanhet
Apartheidsregime vanZuid-Afrika
de gekleurde spelers thuiswerden
gelaten als er in Zuid-Afrikamoest
worden gespeeld, is nog steeds niet
geheeld bij deMaori-bevolking.
Zij zijn de originele bewoners van

Te Ika aMaui enTeWai Pounamu,
zoals ze sinds 2013 het noordelijk en
zuidelijk eilandmogennoemen. Ze
levennaast de blanke kolonisator en
veelal in armoede. Rugby is het
enigewat blank en gekleurd bindt,
maar het is een sterke band.
Zelfs TheOriginals hadden

Maori’s in hun rangen.Hunkracht
en snelheidwerd van in het begin
naarwaarde geschat enmaakte
vaakhet verschil, niet alleen in de
sport,maar ook ophet slagveld,
waar een rugbyveld somswat van
wegheeft. Het 28thMaori Battalion
joeg deDuitsers in deTweede
Wereldoorlog flinkwat schrik aan.
Bekend is de uitspraak vandeDuitse

veldmaarschalk na de slag
bij El Alamein: “Geefmij
een divisieMaori’s en ik
verover dewereld.”

‘Dit is de dood’
Zowelophet slagveldof
ophet rugbyveldwas/is

dehakaeenonmis-
baar ritueel.Het is
agressief van
opzet, bedoeld
omdeeigen
krachten los
temaken,
maarook
omhun
bezoekersde
oorlog te ver-

klarenof te verwelko-
men–hetwasaltijd even
afwachten.Weinig tradi-
ties indehedendaagse
sport zijnouder en
meerbeladendandie
traditionele dans.De
eersteNieuw-
Zeelandse rugbyselec-
tiemet daarin alle-
maalMaori’s en
slechts vier blan-
kendie deHome
Nations (het
Verenigd

Koninkrijk) bezoch-
ten, voerdeop3
oktober 1888 in
Surrey voorhet
eerst eenhakaop
bij eenwedstrijd.
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Die zijn al lang vragende partij,
maar hun voorkeur gaat danweer
uit naar de koru, een spiraalvorm
die ook de prilste verschijning is van
een varen.Waarmeewebij de zil-
vervaren – de silver fern – zijn aan-
beland, en die is danweer het sym-
bool van deAll Blacks.
Een vande vijf vlaggendie als

alternatief voor de huidige vlagwer-
den voorgesteld,was precies de zil-
vervaren tegen een zwarte achter-
grond,maar sinds ISmet zwarte
vlaggenbegon te zwaaien, is een
zwart-wit alternatief ontworpen,
ookmet een zilvervaren. “Een goeie
zaak, onze varen als vlag”, vondAll
Blacks captainRichieMcCaw,maar
hijwerd onmiddellijk teruggefloten
door demarketingmachine achter
deAll Blacks. “Er kan geen sprake
zijn vanhet gebruik van ons sym-
bool. Dat hebbenwe gedeponeerd in
1991.”

Dichter bij elkaar
Daarom is de zilvervaren ophet
vlagdesignniet dezelfde als die van
deAll Blacks. Tussen 20november
en 11 decembermagde bevolking
een alternatieve vlag kiezen en tus-
sen 3 en 24maart van volgend jaar
volgt het tweede referendum,
waarinwordt uitgemaakt of het
alternatief het haalt, danwel de
oude vlag.Wordt vervolgd. En
benieuwdof een derdewereldtitel
op rij daar enige invloed opheeft.
Die derde titel zou de af en toe

verdeelde bevolking vanhet land

Naarmate later steedsmeerblan-
kendeel uitmaakten vandenatio-
nale selectie,werddehakaofwel niet
opgevoerd, ofwel een tijdje in een
afgekookte versie.Hoewel de origi-
nele haka ‘KaMate’ heet,wat niks
anderswil zeggendan ‘dit is de
dood’, vondende tegenstandershet
welwat hebben, zoflagrant tewor-
denuitgescholden in een taalwaar
ze geen snars vanbegrepen.Daarna
volgdemeestal het echte pak slaag.
Ookde televisiezenders smullen

vanhet gebruik, zekernu er verschil-
lende versies zijn. Tien jaar geleden
introduceerdendeAll Blacks onver-
wacht eennieuwehaka, de ‘Kapao
Pango’, speciaal geschreven voorhet
rugbyteam. ‘KapaoPango’ betekent
‘All Blacks’ endatwashet probleem
niet:wél die enebeweging aanhet
eindmet de vinger over de keel
waarmee zouwordengeïnsinueerd
dat ze de tegenstander de keelwil-
denoversnijden.Hoewel dat in de
Maori-cultuurhet tegenovergestelde
voorstelt,werdhet gebaar onder
druk vande socialemedia in 2007
(toenal) vervangen.
Tijdelijk evenwel,want voor de

wedstrijd inde groepsfase tegen
Frankrijk opde vorigeWorldCup
van2011werddeduimweer over de
keel gehaald. Frankrijk hadNieuw-
Zeeland in 2007uit deWorldCup
gespeeld endatwarendeKiwi’s niet
vergeten. Tegenstandershebben
tweeopties.Of ze aanvaardende
haka enondergaande agressie.Of ze
keren zich vandehaka af enhouden
zichonledigmet andere dingen
zoals dewarming-up.
Frankrijk kwamNieuw-Zeeland

opdieWorldCupvan2011 echter een
tweedekeer tegen, in definale in
Auckland endaarpakten zehet
anders aan. Tijdensdehaka stapte
deFranse selectie schouder aan
schouder, de armen rondelkaar, uit-
dagend richtingAll Blacks.De
Fransenkregendaarvoor eenboete
van5.000 euro,maarde intimidatie
hielpwel: ze verlorendefinalemaar
met 8-7.
Dehaka aanvaarden, is respect

tonen.Andere eilandenvandeStille
Oceaanmogendesgevallendmet
huneigenhaka antwoorden. Vorige
week vrijdag stondTonga tegenover
Nieuw-Zeeland. Tongabegonmet
hunversie – de ‘Sipi Tau’ –waarnade
All Blacks onmiddellijk hunant-
woord inzetten: de ‘KaMate’. De
massa in St-JamesPark inNewcastle
werdhaast gek. Tonganiet inhet
minst: het kreegnadien een47-9 om
deoren.

Ook al zijn deMaori
de originele
bewoners, ze leven
naast de blanke
kolonisator en veelal
in armoede. Rugby is
het enige wat blank
en gekleurd bindt
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‘Ik wist onmiddellijk dat het schoten
waren. Zoals almijn collega’s, zat ik
almijn hele carrière op die schoten
tewachten.’ Dat zei Jerry Parr, de
gevoelige kleerkast die het leven
redde vanAmerikaans president
Ronald Reagan.

JEAN⌃PAUL MULDERS

Het ging er chaotischaan toe, diedertig-
stemaart 1981 voorhetHilton-hotel in
Washington. PresidentRonaldReagan
wasnogmaar een tweetalmeter vanzijn
gepantserde limousineverwijderd, toen
eropeens schotenafgingen. JerryParr
begingniet de fout zichopde schutter te
richten. Inplaatsdaarvangreephij de
president vast, duwdedie indeauto en
gingbovenophemliggen. “Rijden!”, riep
hij,waaropdewagenervandoor
scheurde.
Hij begondepresident tebetastenop

schotwonden. “Eerst vond ik er geen,
maar toenhij klaagdeoverpijnopde
borst enbloedbegonover te geven,wist
ikdathij gewondwas.” Parrdroegde
chauffeuropnaarhetdichtstbijzijnde zie-
kenhuis te rijden,waarde limo luttele
minuten later aankwam.
Depresidentbleekgeraaktdoor een

kogel vanhetbescheidenkaliber .22, die
nietteminflinkwat schadehadaange-
richt.Naeenoperatie van tweeuurmaak-
tendedoktersbekenddatReaganander-
halve literbloedwasverlorenendoorhet
oogvandenaaldwasgekropen.Toende

presidentuit zijn verdovingontwaakte,
wasParrdeeerstenaarwiehij vroeg: “Hij
wouzichverontschuldigenomdathij
eerst dachtdatdepijnopzijnborst door
mijnduwkwam.”
Parrs interesse voor een jobals geheim

agentwasontstaan toenhij nogeen jon-
getjewas, enmet zijn vadergingkijken
naarde lowbudgetfilmCodeof theSecret
Service. Daarinwerdde rol vanagent
BrassBancroft neergezet doorde jonge
acteurRonaldReagan. “Hetwas zo raar”,
zei Parr later: “Inde cinemanaarhem
opkijken toen iknegenwas, en later zijn

leven redden.Opeenpaarmomenten in
eenmensenlevenvalt alles opeenwon-
derlijkemanier samen:waarheid en trai-
ning, lotsbestemmingengeschiedenis.
En dandoe je het of doe je het niet. Je
redt hemof je redt hemniet.”
Als geheimagent zouhij in37 landen

komenen inalle statenvanAmerika.Hij
stond invoordebeveiligingvanmeerdan
vijftigwereldleiders, onderwiede
JapansekeizerHirohito enpaus
JohannesPaulus II.Datwerkvondhij een
voorrecht, echterniethalf zo riskant als
zijn vorige job.Hijwerkte toenals techni-
cusaanhoogspanningslijnenenhielpde
kist vanacht collega’snaarhungraf te
dragen. “Toenhij bij degeheimedienst
begon”, herinnert zijn vrouwzich, “vond
hij dat veelmindergevaarlijkdanwathij
bij het elektriciteitsbedrijf hadgedaan.”
Het stelwas zesenvijftig jaar getrouwd,

ennaast zijn echtgenote laatParrdrie
dochtersnaenvier kleindochters. “Liefde
is genoeg”, luiddede laatste tweetdiede
geheimagentdewereld instuurde.Naast
zijnmannelijkekaaklijnhadJerryParr
ookeengevoeliger kant, dienazijnpensi-
onering in 1985 steedsduidelijker tot
uitingkwam.Hij behaalde toeneenmas-
tergraad inpastoraalwerkenwerd in
Washingtonpredikant.

Geheim agent en predikant
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Jerry Parr

9 Jerry Parr (r.)
duwt de door
een kogel
geraakte presi-
dent Reagan
in de auto, na
een aanslag op
30 maart 1981.
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‘Het was zo raar.
In de cinema naar Reagan
kijken toen ik negen was,
en later zijn leven redden’

JERRY PARR
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