
Mei 1990 
De voetbalwedstrijd 
Dinamo Zagreb-Partizan 
Belgrado eindigt met het 
afkondigen van de nood-
toestand in Zagreb.

Januari 1991 
Rellen tussen Kroaten en 
Serviërs tijdens de 
tenniswedstrijd van Goran 
Ivanisevic in Melbourne. 

Juni 1991 
Kroatië en Bosnië scheuren 
zich los. De oorlog komt op 
volle gang.

Oktober 1991 
Ivanisevic wordt 
op een toernooi 
in Sydney 
aangekondigd
 als "uit Kroatië".

Januari 1992 
De Europese Unie 
erkent Kroatië.

Maart 1992 
Bladel Zagreb wint 
Europacup I in het handbal 
zonder competitie en 
zonder één Europese 
wedstrijd thuis te spelen.

Augustus 1992
Kroatië wordt tweede in de 
olympische basketbalfinale 
na het Amerikaans Dream 
Team.

Augustus 1995 
President Tudjman en de 
basketballers Radja en 
Vrankovic bezoeken de 
heroverde stad Knin.

Augustus 1995 
Kroatië verlaat de 
medailleceremonie van 
het EK basketbal als het 
Joegoslavisch volkslied 
wordt gespeeld.

Augustus 1996 
Kroatië wordt 
olympisch 
kampioen handbal.

Juli 1998 
Kroatië wordt derde 
op het WK voetbal. 
Met een glansrol voor 
Davor Suker (links) 
en Zvonimir Boban.

Oktober 2017
Kroatië plaatst zich in een 
dubbele play-offwedstrijd 
tegen Griekenland voor de 
worldcup voetbal 2018.

Juli 2018
Kroatië, met spelverdeler
Luka Modric, wordt wereld-
kampioen of vicewereld-
kampioen voetbal.

Maart 1999 
Kroatië voetbalt in en 
tegen Servië voor Euro 
2000. Twee keer eindigt 
de wedstrijd op een 
gelijkspel. Kroatië wordt 
door Servië 
uitgeschakeld.

Dertig turbulente sportjaren

1990
De voetbalwedstrijd Dina-
mo-Zagreb-Partizan Belgra-
do eindigt met het afkondi-
gen van de nood-
toestand in Zagreb.

Rellen tussen Kroaten en 
Serviërs tijdens de 
tenniswedstrijd van Goran 
Ivanisevic  in Melbourne.

Ivanisevic op tornooi sydney 
1991 (detour, close)

President Tudjman en de 
basketballers Radja en 
Vrankovic bezoeken de 
heroverde stad Knin. 
51423654 getty

Kroatië derde op wk voetbal  
1998 (juich detourke)
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RUSLAND2018
De wereldtitel tegen het gehate Frankrijk zou een boost geven

Niets beter voor een jonge 
natie dan een oorlog of sportief
succes om het nationaal gevoel 
op peil te houden. Kroatië
had het allemaal, maar 
de laatste jaren toch
minder. Wereldkampioen
worden zou de sport uit
het slop halen. 
HANS VANDEWEGHE

In Kroatië was/is

zij die gestorven zijn of geleden hebben in de
oorlog”. In 1993 al sprak de Kroatische tennisser
Goran Ivanisevic: “Ik strijd voor mijn land en
mijn tennisracket is mijn wapen.” Ivanisevic 
kan in Kroatië niet meer stuk. Hij was de eerste
sporter die zich liet aankondigen als “Goran
Ivanisevic van Kroatië”, in Sydney in 1991.

De soldaten die in zijn thuishaven Split naar
het front vertrokken, scandeerden “Goran,
Goran, Goran is een held”. In de jaren die volg-
den, steunde de Kroatische regering de sportre-
dacties van de grootste kranten met reisbudget-
ten om in het buitenland de exploten van de
Kroatische sporthelden te verslaan, een balsem

L
ente 1999. Zomaar een ochtend-
scène bij het uitchecken in het
Zagreb Sheraton. Een bloed-
mooie Kroatische vrouw huilt
tranen met tuiten. De televisie registreert, de
radioman troost, de geschreven pers noteert.
Lejla Sebrovic is diep ongelukkig want zopas is
besloten dat ze geen Miss Kroatië meer is. De
reden? Procedure  fouten, luidt de officiële mede-
deling. De lokale collega’s weten beter: Lejla is
fout omdat ze te veel Bosnisch bloed in de ade-
ren heeft stromen. President Franjo Tudjman
heeft er zich hoogstpersoonlijk mee bemoeid.
De verkiezing is geannuleerd…

Tudjman was overal, die eerste jaren van de
republiek die in oorlog was met haar buren.
Missverkiezingen konden hem gestolen 
worden, maar een Bosnische die won, no way.
Voetbal was het vehikel voor zijn populariteit.
De overwinning op Nederland in de kleine finale
van het WK voetbal van 1998 was voor een
nieuwe natie van nog geen vijf miljoen mensen
en voor Tudjman goud waard. Na prijzen in bas-
ketbal, handbal en waterpolo was dit de mooi-
ste: brons op het WK voetbal.

Eerst ging Duitsland voor de bijl. Dat werd
gevierd, zonder politieke agenda. Kroatië en
Duitsland waren in de Tweede Wereldoorlog de
beste vriendjes en de hedendaagse Kroatische
vlag (rood en witte blokken) werd het laatst
gebruikt door de Kroatische fascisten (vooral
tegen het Servische verzet) in de Tweede
Wereldoorlog.

Tennisheld Ivanisevic
Duitsland was het eerste Europese land dat
ijverde voor Kroatische onafhankelijkheid, in
tegenstelling tot Frankrijk, in 1998 de tegenstan-
der in de met 2-1 verloren halve finale. Opnieuw,
en nu in een finale, komt Kroatië Frankrijk
tegen, in Rusland, twee landen die in de Balkan-
oorlogen de kaart van Servië trokken.

Sport is oorlog in de Balkan. Na de zege tegen
Duitsland droeg Robert Jarni de zege op aan “al

► Zvonimir 
Boban van
Dinamo 
Zagreb gaat
agenten te lijf
op het veld,
in mei 1990.
Hij trapt zo
de oorlog op
gang. © AP

zondag
17 uur

Loezjniki-stadion
80.000 zitjes Moskou

Frankrijk

Les Bleus rekenen op de
aalvlugge Mbappé. Modric
is de olie van de Kroatische
vechtmachine. Wie verovert
de 21ste wereldbeker?

Kroatië

VANOP DE BANK

robeert u zich eens te
herinneren wat er
gebeurde op het vorige
WK. Wat weet u nog?
Duitsland dat Brazilië
verpletterde, de
geknakte tocht van de

Belgen, misschien de zweef-
kopbal van Van Persie, inmid-
dels verworden tot een gim-
mick in een reclame voor een
bezorgservice. Maar de rest?
Mist.

We gaan naar augustus
2016, Manchester United en
City stonden tegenover elkaar.
De bal kwam bij Nani, rechts-
buiten van United. Hij slin-
gerde de bal richting het zes-
tienmetergebied, waar
Rooney wachtte. De voorzet
kwam achter de spits, hij zou
nooit direct op goal kunnen
schieten. Dus besloot hij iets
vreemds te doen, iets zonder
kans van slagen, iets zuiver
intuïtiefs: een omhaal. De
lompe, kalende, koboldach-
tige Engelsman maakte een
halve salto, en door middel
van een wonderschone volley
ramde hij de bal tegendraads
in de korte hoek. “That is ama-
zing!” jubelde de commenta-
tor. En toen, de woorden waar
het mij om te doen is: “That is
poetry.”

Poëzie. Wat is dat, als we
niet de dichtvers bedoelen, de
tekstuele vormeenheid die we
aanduiden met ‘gedicht’?
Welk deel van Rooneys
omhaal deed de commenta-
tor dat woord gebruiken?

Onlogisch karakter
Allereerst heeft het met
schoonheid te maken. Poëzie
is een schone kunst. Dat geldt
minder voor proza. Elke
speelronde worden er tiental-
len prozadoelpunten
gemaakt; simpele schuivers,
een goed gemikte kopbal. Een
poëtisch doelpunt is zeld-
zaam en heeft bovendien een
onlogisch karakter: een door-
snee voetballer zou zo’n
poging (tot een omhaal, een
schot met de hak, een doel -
poging vanaf eigen helft) niet
eens ondernémen. 

Poëzie schuilt dus ook, of
vooral, in het proberen, in het
verkiezen van de intuïtie
boven de redelijkheid en de
kansberekening.

In afwachting van de twee
finales stel ik vast dat we tien-
tallen wedstrijden hebben
gezien, honderden uren heen

en weer geschuif, geschaak,
verlengingen en penalty -
series, en nog veel meer gelul
eromheen. Maar hoeveel
poëzie hebben we nou
gezien? De bliksemcounter
van België tegen Japan: slam
poetry. De hattrick van
Ronaldo tegen Spanje: een
heldendicht. De turbo van
Mbappé: een haiku. Het com-
binatiedoelpunt van Cavani
en Suárez: een jazzgedicht.

Poëzie gaat om transcen-
dentie, om de verheffing van
iets prozaïsch, zoals het
schoppen van een bal, tot iets
onwaarschijnlijks, iets bijzon-
ders, iets onvergetelijks; om
het vinden van het unieke in
het doodgewone.

Zoals een inworp. Voor mij
is het mooiste moment van
dit WK de ingooi van Milad
Mohammadi geweest, verde-
diger van Iran. Iran stond 1-0
achter tegen Spanje. Moham -
madi pakte de bal, kuste hem,
rolde hem heen en weer om
hem wat droger te maken,
keek naar de hemel, op zoek
naar goddelijke bijval. De aan-
loop. En dan het besef bij mij,
de kijker, dat Moham madi
een flip throw ging proberen,
een salto waarmee je de worp
extra slingerkracht kunt mee-
geven. Maar het lukte niet, hij
bedacht zich, maakte een
vreemde koprol. Beschaamd
gooide hij de bal, middels een
zakelijke ingooi, weer het spel
in. 

Die gefnuikte flip throw is
de mooiste, meest poëtische,
volstrekt kansloze poging tot
onsterfelijkheid die ik heb
gezien.

Twee finales, minimaal 180
minuten. Ik zal niet juichen
voor enig land, maar voor iets
memorabels, voor een laatste
sprankje poëzie in dit beton-
nen toernooi.

P
Poetry

Tijdens het WK schrijven de Nederlandse
thuisblijvers Daan Heerma van Voss en Frank
Heinen elke dag over wat hen opvalt aan 
het voetbalfeest in Rusland. Daan Heerma 
van Voss sluit deze column vandaag af.

Poëzie schuilt
vooral in het

proberen, in het
verkiezen van 

de intuïtie boven
de redelijkheid

en de
kansberekening
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De methode-Martínez
Tactische flexibiliteit, 
mentaliteit en discretie

Fikry El Azzouzi
‘Iemand die zo rood aanloopt als 
De Bruyne, moet wel aan de drank zitten’

voor de beproefde Kroatische harten thuis.
Politieke aspiraties uitdragen via sport ont-

stond in de Balkan onder het juk van de Habs -
burgers en later de Russische tsaren. Alle sport-
clubs in Kroatië hadden een etnisch en politiek
karakter. Na de Eerste Wereldoorlog probeerde
de Joegoslavische regering ze te sluiten.
Tevergeefs. Na de Tweede Wereldoorlog, met de
communisten aan de macht, werd in
Joegoslavië een nieuwe poging ondernomen.
Tevergeefs. De teams kregen wel andere namen.

Zagreb kreeg Dinamo en Split kreeg Hajduk.
Ze kregen regelmatig bezoek van de geheime
politie. Die rapporteerde al van in de jaren 60
aan Belgrado dat het ontstaan van supporters-
clubs op termijn een staatsvijandige factor kon
zijn.

Dat bleek op 13 mei 1990, toen op een voetbal-
veld de eerste slag werd geleverd in de oorlog
tussen Kroatië en Servië. Dinamo Zagreb tegen
Rode Ster Belgrado eindigde
met het afkondigen van de
noodtoestand in de straten van
Zagreb. Op het veld zelf was
het tot vreselijke vecht partijen
gekomen. Zvonimir Boban
was toen 19 en speelde een
hoofdrol. Hij wordt tot van-
daag nog steeds op handen
gedragen omdat hij in zijn een-
tje de politie aanviel, die de
Dinamo-fans onder handen
nam.

In 1997 speelden Croatia
Zagreb, het vroegere Dinamo,
en Partizan Belgrado een
heen- en terugwedstrijd in het

kader van de UEFA Cup. Er waren geen rellen,
omdat er ook geen supporters mochten meerei-
zen. Elke Kroaat wist toen en weet ook vandaag
dat het de eerste jaren niet meer goed komt tus-
sen zijn volk en ‘zij’, zoals de Serviërs worden
aangeduid. “De eerste tweeduizend jaar is er
geen beterschap te verwachten.”

Uitblinkers in ploegsporten
Achtergronden voor dit verhaal komen van
Nebosja Popovic, een voormalige handbalgroot-
heid van Servische origine, getrouwd met een
Kroatische, geboren en getogen in Bosnië en
professioneel actief in Zagreb en Belgrado.
Begin de jaren 90 kwam hij naar Luik en werd
daar hoofd van de afdeling orthopedie.

In 2007 vertrok hij naar het befaamde
Aspetar-ziekenhuis in Qatar. Hij is na zijn ver-
trek maar een paar keer teruggekeerd. “De poli-

tiek heeft alles verknoeid. We
waren een schitterend sport-
land en wat blijft er over? Veel
talent, maar verdeeld over vijf
kleine landjes.”

Kroaten hebben de techniek
en Serviërs de tactiek en de dis-
cipline, zegt dr. Popovic, die
zelf ooit olympisch goud won
in het handbal met Joego -
slavië. “De wortels van alle
sport in de Balkan liggen in
Kroatië. In Kroatië hadden ze
steeds de beste opleiders van
het hele land. De topcoaches
kwamen dan vooral uit
Belgrado, ook omdat het sport-

instituut zich specialiseerde in trainingsleer.”
Dat alle Joegoslavische republieken uitblin-

ken in ploegsporten, heeft verschillende oorza-
ken. De hang naar avontuur, de fysieke kracht,
de cultus van de techniek pasten in het
Joegoslavisch schoolsysteem van een halve dag
school en een halve dag sport. De clubs speelden
daarop in en vanaf 12 jaar werd twee keer per
dag getraind. Tot de regeringen in Belgrado en
Zagreb vonden dat op de moderne Europese
arbeidsmarkt meer scholing nodig was en het
halvedagsysteem werd afgeschaft.

Dat was eind vorige eeuw en de prijs die daar-
voor werd betaald, is hoog. Kleinere sporten als
waterpolo en handbal blijven namens Kroatië
nog wel medailles halen, maar grote sporten als
basketbal, volleybal en voetbal zakten weg. De
Kroatische nationale voetbalelf trapte, op een
kwartfinale op het EK 2008 na, deze eeuw nog
geen deuk in een pakje boter 
en vertrok naar dit WK als twintigste op de
FIFA-ranking. Toch werd Kroatië aangezien 
als kleine schaduwfavoriet. Terecht, blijkt nu.

Een overwinning op het gehate Frankrijk in
het ook al gehate Rusland – vergeet niet: de
Balkan vergeet niet – zal tot een opstoot van nati-
onalistische gevoelens leiden.

De hoofdstad zal nachtenlang feesten. Maar
ook in Mostar, een stad in Bosnië-Herzegovina,
zullen de Kroaten uit het westen feesten. De
Bosniaks uit het oosten van Mostar zullen dek-
king zoeken. Die herinneren zich nog de zomer
van 1998, toen de Kroaten na een overwinning
op het WK hun automatische geweren leegscho-
ten op het islamitische deel en een moslim-
vrouw aan de andere kant van de rivier Neretva
onder de kogelregen stierf.

‘We waren 
een schitterend

sportland en 
wat blijft er over?
Veel talent, maar

verdeeld over 
vijf kleine landjes’

NEBOSJA POPOVIC
HANDBALICOON 

VAN SERVISCHE ORIGINE

Chelsea en Real Madrid zijn in
vergevorderde gesprekken over
Thibaut Courtois (26). Als
Chelsea een waardige vervanger
heeft vastgelegd – lees: Alisson
Becker van AS Roma of gelijk-
waardig – is de club bereid om
de Rode Duivel te laten gaan. 

Real Madrid heeft Courtois
een contract van vijf jaar en
loonpakket van minstens 13 mil-
joen euro bruto per jaar beloofd,
alleen moeten ze intern de
knoop nog doorhakken. Chelsea
wil graag zakendoen met Real,
maar over de prijs is er nog geen
overeenkomst. Beide clubs
staan wel in nauw contact.

Chelsea hoopte eerst op 50
miljoen voor de doelman, die
nog een jaar onder contract ligt,

maar toonde zich de voorbije
weken wel bereid die vraagprijs
te laten zakken. Zeker nu Cour -
tois liet weten absoluut te willen
vertrekken. 

Courtois lag bij Real lang in
balans met Alisson, maar die
gesprekken liepen vast. Sinds -
dien werden er een tijdje op alle
niveaus spelletjes gespeeld. Een
strekking binnen Real drong
zelfs aan door te gaan met
Keylor Navas, maar nu staat
onze landgenoot toch weer op
de agenda. 

Courtois heeft alle besprekin-
gen voor zich uitgeschoven tot
na het WK. Hij hoopt snel op
duidelijkheid van Real. Hij wil
graag in Madrid aan de slag,
dichter bij de kinderen. (KTH)

Chelsea praat met 
Real Madrid over Courtois

aan de trotse Balkan-natie

sport oorlog


