
Sport en terreur

Manifestatie? Voetbalwedstrijd
Frankrijk-Duitsland

Wie? IS-aanhangers
Wat? Zelfmoordaanslagen

4 doden
van wie
3 terroristen

17 doden van wie 5 terroristen

2013
Boston, Verenigde Staten

Manifestatie? Marathon
Wie? Tsjetsjeense broers Tsnarnaev
Wat? Explosieven in het publiek

3 doden en
264 gewonden

Manifestatie? Africa Cup voetbal
Wie? Terreurgroep FLEC-PM
Wat? Aanval op spelersbus Togo op weg

naar toernooi

3 doden en een
tiental gewonden

Manifestatie? WK voetbal
Wie? Terreurgroep Al Shabaab
Wat? Bomaanslag op supporters die Spanje-

Nederland op tv aan het bekijken zijn

Manifestatie? Cricketwedstrijd Pakistan-Sri Lanka
Wie? Onbekende groep van 12 terroristen
Wat? Spelersbus aangevallen op weg

naar het stadion8 doden en 6 gewonden

Manifestatie? Olympische Spelen
Wie? Moslimseparatisten die ook plannen

hadden voor aanslagen in Peking
Wat? Aanval op politie, vijf dagen voor

start Olympische Spelen16 doden

15 doden

Manifestatie? Marathon
Wie? Tamil-Tijgers
Wat? Zelfmoordaanslag

Manifestatie? Olympische Spelen
Wie? Eric Rudolph, voormalig explosievenexpert van

Amerikaans leger
Wat? Bom in olympisch park

2 doden en
meer dan
100 gewonden

Manifestatie? Olympische Spelen
Wie? Palestijnse militanten van

Zwarte September-groep
Wat? Israëlisch nationaal team

gegijzeld

Minstens 50 doden

2015
Parijs, Frankrijk

2010
Cabinda, Angola

2010
Kampala, Uganda

2009
Lahore, Pakistan

2008
Kasjgar, China

1996
Atlanta, Verenigde Staten

2008
Weliweriya, Sri Lanka

1972
München, Duitsland
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De dag dat terroristen in Parijs een ticket voor een
voetbalwedstrijd kochten, verloor de sport zijn onschuld.
Is sport, het veilige vermaak van de spelende mens, nu
het doelwit van de jihadi’s?
HANS VANDEWEGHE

ooraf tochdit: sport ismisschienniet zoonschul-
dig.Alhet slechte indemenswordtprocesmatig
versneldopennaasthet sportveld: agressie, cor-
ruptie, bedrogengazomaardoor.Hetbelettede
homo ludens –demensenzijn spel alsnoodzake-
lijke voorwaardevoor cultuur, aldusdehistoricus
JohanHuizinga–nooit omdestadions teblijven
bezoeken,massalerdanooit enookmoslimsvan
alle strekkingen.

Ofde spelendemensnuaansterven toe is, blijft
eenopenvraagmaarhet stadionbezoekzalna 13
november2015nooitmeer eenwandelingnaar
het al ofniet elektronischdraaipoortje zijn.
Eerderwordthet een incheckenopeen trans-
AtlantischevluchtnaardeVS. “Watkomtu
doen?”Voetbal kijken. “Watheeft u inuwzak-
ken?”Een toeter. “Heeft udie zelf inuwzakken
gestopt?”Neen,mijn zoontje. “Komtuevenmee?
Wegaanu fouilleren.”

Dezelfmoordacties aanhet StadedeFrance
warenniet debest gelukte aanslagmaardaarbij
meteendezebedenking: haddende terroristen
eenbeetje gewetenwaarmeezebezigwaren, dan
wasdeellendeniet te overziengeweest.Denabij-
heid enhetbesef dathet geenhaarhadgescheeld
of eenvoetbaltribunegingde lucht in, preciesdat
maaktonsnaParijs zobang.

Sport als doelwit omdathet onschuldigebur-
gers samenbrengt opéénplek, is nietnieuwmaar
toch redelijk recent.Als terreur en sport in één
ademwordenvernoemd,dankomtdeaanslagop
deOlympischeSpelenvanMünchen in 1972opde
Israëlischeatletenaltijdbovenaande lijst. Beide
vindenhun inspiratie inde jihad, enhoewel even
verwerpelijk is er eenwezenlijk verschil tussen
eenJoodsdoelwitwillenuitmoordeneneen tri-
bunevoetbalsupportersopblazen.

Er zijnnaMünchen 1972af en toeaanslagen
geweest open rondsportmanifestaties,maarvaak
betrofhet teamszoalsde cricketploegvanSri
Lanka inmaart 2009 (Tamil-Tijgers, achtdoden)
of deaanval opdeAfricaCupvan2010opdebus
vanTogo inAngola (FLEC-PM,driedoden). Soms
werdendedreigementenmooi van tevorengeuit
zodatde sportniet kondoorgaan (deGrand
National-paardenrace in 1997, doorde IRA)ofde
bomontplofte opvoorhand (urenvoorde clásico
Real-Barça in2002, doordeETA)of er gebeurde
niks endewedstrijd ginggewoonniet door (de
Dakar van2008,AlQaida).

Atlanta 1996
Hetpubliekals doelwit dateert van 1996endepri-
meur is voor eenvoormaligeAmerikaanse sol-
daat enexplosievenexpert die inhetOlympicPark
inAtlanta tijdensdeOlympischeSpeleneen rug-
zakmetdriebommen tot ontploffingbracht. Zijn
protest betrof de liberaliseringvanabortus.
Gevolg: 2dodenen 120gewonden.Deverzame-
lingvanmensenwashetdoel, niet de sport,want
opdie locatiewerdniet gesport.

Dat veranderdemetdeTamil-Tijgersdiebij de
start vandenieuwjaarsmarathonvanSriLanka in
2008eenbomopbliezenmet twaalf doden (onder
wie eenminister) enhonderdgewonden tot
gevolg. Enop 15april 2013werd inBoston,weer in
deVS, opnieuweenmarathongetroffenendeze
keerwarenwel islamfundamentalistenaanhet
werk.DebroersDzhokhar enTamerlanTsarnaev
kwamen langgeledenuitTsjetsjenië. Zehadden

V
hetbommenmakengeleerduit eenboekje vanAl
Qaida in Jemen.Driedodenen264gewonden
washet resultaat.

Na9/11wasvliegenminder leukenminderont-
spannen– riemuit, horlogeuit enwat alnogniet
meer –maarookhetbezoekaanplanetaire sport-
evenementenwerd stilaanookeenmartelgang.
Naarmatedeangstwegebde, verminderdeookde
goestingomje zonderaanwijsbare redenvan
alles te latenwelgevallen.Al te vaakherhaald: “Zie
ik eruit als een terrorist?”
NaMünchen 1972gingenolympischeenandere
atletendorpenof -hotelshermetischdicht.

Vreemdgenoeg leekdeveiligheidaltijd ietsmin-
der strengbij deWK’s enEK’s voetbal enwarende
hotels alvastminderbeveiligd. Barcelona 1992
haddeprimeurvanscanmachines voor tassenen
rugzakken,maarvanafdeWinterspelenvanSalt
LakeCity 2002–zesmaandenna 11 september –
moest iedereenoveral enaltijddoormetaaldetec-
torenen langs camera’smetdenieuwste software
voorgezichtsherkenning. Sotsji 2014 sloegalle
records,maardat lagdanookeensteenworpver-
wijderdvanbroeihaardenalsTsjetsjeniëof
Dagestan.Er vlooggeen lucifertje inbrandzonder
eenpolitiepeloton indebuurt.

Sporten als deprofeet
Maarnu,wat gaanzenuuitvindenomons te
beveiligen?Enwordt sportnuhet favorietedoel-
wit van IS?Hoewelweuit verhalenhorendathet
ooit voetbalkijkendeof voetbalspelendekwajon-
genswaren, lijkenzeniet zoopgezetmetde
homo ludens, zijn terrassen, zijnoptredens en
zijn sport en spel.

Aanvankelijkbleef de ergernis vande
islam(fundamentalisten)wel onschuldig, en
zelfsnaïef grappig. Zozwoerenmoslims
datMarcoMaterazzi in zijnwoordenwis-
selingmetdemoslimZinédineZidane tij-
densdefinale vanhetWKvan2006de
profeet zouhebbenbeledigd,waarop
Zidanehemeenkopstoot gaf enwerd
uitgesloten. Italiëwon.Laterbleek
datde Italiaanhemietshad toege-
roepen indezinvan ‘ikwil je shirt
niet,maarwel je zus, dehoer’.
Zidanebevestigde en sloot vrede,
maaropde forablijft debeledi-
gingvandeprofeet dé enige
uitleg.

Watheeft de islamalof
nietmet sport?De
Amerikaanse siteummah-
sports.net is gekvan
sport enaf en toewordt
zelfs een lopende

Of de spelendemens nu aan
sterven toe is, blijft een open
vraagmaar het stadionbezoek

zal na 13 november 2015
niet meer hetzelfde zijn
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vrouw inkortebroekafgebeeld.Dat ishet liberale
uiterste.Volgensde fundamentalistische interpre-
tatiemoet sportwordenbeperkt tot de favoriete
spelletjes/sportenvandeprofeet: boogschieten,
zwemmenenpoloofpaardrijden.Maarhet fun-
damentalistenparadijs Saudi-Arabië is danweer
gekvanvoetbal enzag inLonden in2012ookde
eerste Saudischevrouwelijkeolympiër,weliswaar
met eenhoofddoek. Zeoverleefde81 seconden in
deeerste rondevanhet judoenwerddoordecle-
rus inhaar landals eenhoerneergezet.

Voetbal is de eerste sport inde islamlandenen
bij deuitwassenvande sport – zoals onfatsoenlijk
veel geld enmensenhandel –wordengeenvragen

gesteld. Zedoenergraagaanmee,met investerin-
genvanhunsteenrijke sjeiks.VanGroznyover
Raqqa totMekkakijkenzebovendienmassaal.Uit
Intel-rapportenblijkt dat bombarderenvan IS-
locatieshetmeest kansop slagenheeft tijdens
topwedstrijden indePremierLeague.Vanwijlen
OsamabinLadenwasgewetendathij een
Arsenal-fanwas.Het isniet duidelijkwelkevoet-
balkleurendekaliefAbuBakral-Baghdadidraagt
onder zijnAbbasidischzwart.Het zoufijnzijn als
wedatwisten,wantdankennenwevandaag
zowathet veiligste stadion indewereld enweten
wewanneerwedemeestekanshebbenomhem
voor zijn tv te vinden.

Dedagdat
de sport
zijnonschuld
verloor

Achtergrond. Is demens en zijn spel het nieuwe doelwit van de terroristen?


