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r is een filmpje dat u móét zien. Zoek op Steven
Adams en Mason Plumlee, het gaat om basketbal: de
Oklahoma City Thunder staan bij de Denver Nuggets
met nog enkele minuten te spelen op zes punten ach-
terstand als Steven Adams vrij naar de ring kan.    

Mason Plumlee van de thuisploeg ziet dat en springt.
Adams houdt in, waardoor Plumlee voor niks in de lucht
hangt. In het zwerk kantelt zijn lichaam en hij landt vervaar-
lijk onderste boven op de gebukte Adams. Die zou zich niks
van Plumlee kunnen aantrekken, dunken en een fout mee-
krijgen. Maar neen, hij houdt in, dunkt niet en probeert
Plumlees val te breken en hem te behoeden voor een potenti-
eel ernstige blessure.  

Was Adams een voetballer geweest, hij had meer dan
waarschijnlijk gedunkt en zich dan pas (misschien) iets aan-
getrokken van de tegenstander die dreigt op zijn hoofd
terecht te komen. Of misschien had hij gedunkt en vervol-
gens geprobeerd om bij het neerkomen even zijn voet in een
teer deel van Plumlee te zetten. Of had hij al het voorgaande
gedaan, waarna hij zich zou laten vallen voor dood en om een
rode kaart vragen.   

Na veertig jaar in dit vak blijft de vraag mij fascineren:

waarom is van alle sporten voetbal tegelijk de meest amorele
en immorele sport? Waar maten naaien, mensen verkopen en
tegenstanders verwonden tot de dagelijkse gang van zaken
behoren. Waar men de handen vol heeft met zwart geld,
witwas praktijken, omkoping en match fixing. 

Waarom haalt voetbal het slechtste in de mens naar boven,
zowel op als naast het veld? Het is een raadsel. Het heeft met
geld te maken, zegt de ethicus. In de NBA – zie dat filmpje –
bedraagt het gemiddelde salaris dit seizoen 6,5 miljoen euro.
Vriend Adams zit daar dik boven met ruim 21 miljoen euro,
Plumlee zit net niet aan 11,5 miljoen euro en daarmee zijn zij
beiden naar NBA-maatstaven mee lopers.  

Geld haalt zelden het beste naar boven in de mensen, maar
het is niet dé factor of een sport al dan niet immoreel is.
Voetbal is de sport die zich halfweg de 19de eeuw van het
zeden verwilderende en verruwde rugby heeft afgescheurd.
Honderdvijftig jaar later is rugby het toonbeeld van sportivi-
teit, met duidelijke regels en met een top scheids rechter die
zich heeft geout als getrouwde homo.  

Recent hebben we nog zo’n keurige – niet pejoratief
bedoeld – sport leren kennen. Lezers en collega’s vonden dat
ik al te enthousiast reageerde op de wereld titel van de Red

e eerlijkheid gebiedt me te
zeggen dat ik net zoals ieder-
een vooral  wakker lig van

mijn eigen kleine leven en wat daarin
juist en fout loopt. De nachtelijke tijd
die niet ingenomen wordt door pie-
keren over amoureuze, familiale of
 financiële perikelen, lig ik me  zorgen
te maken omdat ik niet weet waar ik
het meest wakker van moet liggen.
Welk prangend probleem verdient
nu mijn aandacht en inzet?

Het klimaat, ja, dat lijkt het
scherpste, moeilijkst te ontwijken
zwaard van Damocles dat boven ons
hoofd hangt. Maar wat weet ik nu

over het klimaat, laat staan dat ik een
oplossing kan bedenken? Minder
vlees produceren? Wel kernenergie?
Juist geen kernenergie? Ik kan niet
eens  uitleggen hoe een kernreactor
 precies werkt. En als ik al een
 oplossing had, zou ik me vast niet
voorbij al die lobbygroepen van de
vervuilende industrie kunnen
 wringen. 

Bon. Ik laat het klimaat maar even
voor wat het is. De wereld politiek
dan. Eng, al die autoritaire leiders die
als paddenstoelen uit de wil van het
volk komen schieten. Duterte.
Bolsonaro. Trump. Orbán. Tiens,

apart, allemaal doen ze graag grove,
misogyne uitspraken. Zou dat een
tegenreactie zijn op de groeiende
macht van vrouwen? Moet ik mor-
gen eens over nadenken. 

Dan: de economie. Ik zou me
 zorgen kunnen maken, als de
 werking van de beurs me niet zo’n
raadsel was. 

Teleurstellend wel, dat die
 voorspelling van John Maynard
Keynes uit 1930 (‘In 2030 werken we
allemaal maar 15 uur per 
week meer, we zullen niet weten wat
we aan moeten met al die 
vrije tijd’) niet is uitgekomen. 
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Help, tijd te kort!

WAAR HEBT 
U DIT JAAR

VAN WAKKER 
GELEGEN?

Heleen Debruyne (1988) 
schrijft over kunst, cultuur en vleselijkheden,
en werkt voor Radio Klara.

WAAR HEBT 
U DIT JAAR

VAN WAKKER 
GELEGEN?

10 zeno.

Jammer dat  Keynes’
voorspelling uit 1930
(‘In 2030 werken we

nog maar 
15 uur per week’) 
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Lions en maanden mij aan om dat
‘vreselijke all white hockey’ toch
maar eens goed af te branden. 

Sorry, maar ik heb het hele voor-
bije WK met verbazing en bewon-
dering naar dat hockey gekeken,
onder meer naar de etiquette tus-
sen de lijnen. Eén keer heb ik een
speler een wegwerp gebaar zien
maken. Het ging om veel, om een
wereldtitel, maar op overtredingen
volgden meestal excuses en heel
zelden gemor. Een duwtje te veel en
de ref, die alles keurig uitlegde aan
het publiek, trad prompt op.   

Ik kan hockey onmogelijk een
foute sport vinden om die ene sim-
pele en simplistische reden dat het
de sport is van de witte midden klasse, het spijt mij zeer. Ik
heb niks tegen de witte midden klasse, en al helemaal niet
zoals ze zich gedraagt op de hockey velden. Ik kan onmoge-
lijk tegen een sport zijn met een nationale ploeg van onder -
betaalde vedetten zonder vedette allures, samengesteld in
perfecte symbiose tussen de gemeenschappen en die ook
nog eens goud winnen.

De mores van een sport maken deel uit van de algemene
cultuur van een sport en hebben niks te maken met afkomst,
religie of ras, maar met stijl of gebrek aan stijl. Had ik nog
jonge kinderen, dan schreef ik hen met veel plezier in bij die
keurige, desnoods volledig witte hockey club. Maar nooit
ofte nimmer in zo’n opgenaaide voetbalclub. 

Hockey verdient het niet om als
ondemocratisch en elitair te wor-
den bestempeld. Voor een tiende
van de investering van een aspi-
rant-wielrennertje en evenveel lid-
geld als in een voetbal club, kan een
kind gaan hockeyen. In de rijken -
stolp Brasschaat zal het lastig zijn
om de minder gegoede kinderen te
bereiken, maar in Gent wenkt een
interessant sociaal experiment.    

La Gantoise, ooit een elitaire
club waar nog steeds een mondje
Frans wordt geparleed, is recent
verhuisd naar de Watersportbaan.
Naast La Gantoise, gescheiden
door een oude arm van de Leie, ligt
de sociale volks wijk Eiland Malem

(waar ik ben opgegroeid). Malem en hockey zijn twee totaal
verschillende werelden, gescheiden door tien meter water
maar verbonden door een brug. Het zou La Gantoise sieren
om over het water te rekruteren bij de allochtone gemeen-
schap van Malem. Alle kleuren kunnen hockeyen, ze moe-
ten elkaar alleen vinden. 

Ik moet later maar even uitzoeken
hoe dat zit. 

Nieuwe angst: deze tijd lijkt op het
interbellum, volgens historici, en we
weten allemaal hoe duister het
daarna werd. Sta ik slaap wandelend
toe te kijken terwijl we voetje voor
voetje richting ramp schuifelen?
Anderzijds: kun je wel zo makkelijk
lessen trekken uit het verleden? En
gaat het nu  trouwens, over het alge-
meen, niet eigenlijk béter dan ooit?
Nu ja, het is toch ook niet omdat het
nu goed gaat, dat je niet waakzaam
kan – moet! moet? –  zijn. 

Het begint me te duizelen. 

Verkeersdoden, armoede,
racisme, demagogen, seksisme, kwa-
lijk groepsgedrag, religieuze waan-
zin, zij die luid staan roepen dat de
media liegen: er is zo veel om van
wakker te liggen en zo weinig tijd om
uit te zoeken hoe nodig dat is.

Dan overvalt me weer een angstje
over mijn eigen, kleine leven.
Wanneer moet ik dat angstaan -
jagende bedrag aan de dienst
 belastingen overmaken? Ben ik er wel
genoeg voor die vriendin die het lastig
heeft? Is mijn raam echt  definitief
kapot en hoe betaal ik een nieuw?

Hèhè. Dat leidt lekker af. 
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