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is: integratie

naar de letter uit

Voetbal is de spiegel van
het alledaagse bestaan

H
etvoetbalveldmoet wel
demeest subliememi-
crokosmos van onze
menselijke, al temense-
lijke wereld zijn. Het ti-

tanengevecht in Spanje tussen FC
Barcelona en Real Madrid sprak juist
zo tot de verbeelding omdat deze
strijd voor zoveel meer stond dan
voetbal alleen. Het was een gevecht
tussen twee verschillende waarde-
systemen; die van de familie versus
demultinational, het gevoel versus
de berekening, de pacifist versus
oorlogshitser, de altruïst versus de
egoïst, de elegantie versus de onbe-
houwenheid, het lokale versus het
centrum. En dat de sympathie we-
reldwijd naar de club uit Catalonië
uitging, zegt iets over de waardering
van deze eigenschappen en het zegt
dus iets over de tijdgeest. Het spel
van de Catalaanse voetbalclub sym-
boliseert een ideaal datmen voor
waarachtig houdt.
Maar de werkelijkheid is weerbar-

stiger. Dat bewees het hele circus
rondomde toewijzing van hetWK.
Dat Rusland en Qatar de volgende
WK’s (in 2018 en 2022)mogen orga-
niseren, stuitte alom op onbegrip en
ontzetting. Wasmenwerkelijk ver-
geten dat kapitaalstromen altijd het
laagste punt opzoeken, daar waar ze
deminste weerstand ondervinden?
En dat voetbal allang geen spelletje
meer is, maar een industrie waar het
grote geld domineert? Hier laat zich
demenselijke aanleg tot romantiek

en idealisme gelden. Maar de FIFA-
bestuurders zijn realisten en dit is
hen niet te verwijten, net zomin als
men Sancho Planza verwijt mag dat
hij Don Quichot waarschuwt.
Hetzelfde spanningsveld laat zich

gelden rondomde discussie over
het gebruik van technische hulp-
middelen, zoals doellijnregistratie,
tijdens voetbalwedstrijden. Met uit-
zondering van de voetbalbestuur-
ders in Genève en Bern, heerst er on-
der alle betrokkenen een opmerke-
lijke eensgezindheid.
Bijna unaniemmeentmen dat het

in een tijd van geavanceerde compu-
ter- en videotechniek geenmaat
houdt om arbitrale beslissingen toe
te vertrouwen aan de beperkingen
van hetmenselijke waarnemings-
vermogen. Menselijke feilbaarheid,
vooral die van scheids- en grensrech-
ters, moet gezien de enorme com-
merciële belangen die op het spel
staan tot eenminimumbeperkt
worden.
Feitelijk zegtmen: daar waar geld

en commerciemaatgevend zijn,
moet de technologie het laatste
woord krijgen, terwijl de FIFA juist
meent dat het voetbalmenselijk
moet blijven. Hier vindt een eigen-
aardige omkering plaats: de idealist
wordt realist, en de realist lijkt in
een idealist veranderd. Maar is dat
ook zo? Datmiljarden op de wereld

zich volledig in de spanning en dra-
matiek van een wedstrijd verliezen,
dat winst of verlies zulke intense
emoties oproept, dat bepaalde wed-
strijden als legendes voortleven; dat
hangt allemaal samenmet het feit
dat voetbal, meer danwelke sport
dan ook, een spiegel van het alle-
daagse bestaan is. Een bestaan waar
willekeur, onrechtvaardigheid en
menselijk falen dagelijkse werkelijk-
heden zijn, waar het goede niet al-
tijd over het kwade zegeviert en
waar gelijk hebben iets anders is
dan gelijk krijgen. Al dergelijke ge-
waarwordingen zijn in het voetbal-
spel volop aanwezig en precies daar-
in ligt de onweerstaanbare aantrek-
kingskracht ervan.
Maar er is meer. Een daad kan ver-

strekkende gevolgen hebben, ten
goede en ten kwade, men kan vergif-
fenis vragen of geven, maar het is
onmogelijk de daad zelf terug te
draaien. En dat is precies wat het tra-
gikomische theater dat voetbal heet,
ons te bieden heeft. Daarin ligt de
louterende kracht van het spel. Men
moet uiteindelijk leren levenmet
het ten onrechte goed- of afgekeur-
de doelpunt, accepteren dat de
mens feilbaar is en dat we ons lot
niet altijd in eigen hand hebben.
En juist hierin ligt de waarde van

het voetbalspel, en dat begrijpen de
FIFA-bestuurdersmaar al te goed. De
idealist blijft een idealist: men ver-
langt rechtvaardigheid tegen elke
prijs, hoe onbereikbaar ook. En de
realist ontpopt zich als idealist,
maar dat is slechts schijn. De beko-
ring van het spel ligt juist in haar
onrechtvaardigheid en onvoorspel-
baarheid en dat komt de commerci-
ële belangen ten goede.
Datmen niet zwicht voor de pu-

blieke opinie of het sentiment siert
de voetbalbeleidsmakers in Zwitser-
land en getuigt van een gezond rea-
lisme en een goed zakelijk instinct.

De auteur is filosoof en woont en
werkt in Barcelona. Hij betoogt dat de
bekoring van het voetbalspel ligt in de
onrechtvaardigheid. De FIFA-bestuur-
ders hebben dat volgens Schnitzler
heel goed begrepen.

Hans Schnitzler

ciële problemen zouden een deel
van hun leningen kunnen financie-
ren in de vorm van gegarandeerde,
gemeenschappelijke obligaties.
Voor Duitsland en Nederland

heeft dit het nadeel dat zij in eerste
instantiemeer rente op hun staats-
schuld gaan betalen, zij zouden voor
hun verliezen kunnenworden ge-
compenseerd. Op de langere ter-
mijn zullen ook zij baat hebben bij
de algemene verlaging van het ren-
tepeil die het gevolg zal zijn van de
veel grotere liquiditeit van zo’n om-
vangrijke euro-obligatiemarkt.
Duitsland en Nederland zullen in

ruil voor deze concessies als tegen-
prestatie eisen dat zij via Brussel
meer grip krijgen op het begrotings-
beleid van de eurozondaars. Om toe-
komstige problemen te voorkomen
zullen zij eisen dat Ierland een hoge-
re vennootschapsbelasting invoert
en Griekenland ambtenaren ont-
slaat en een hogere pensioenleeftijd
invoert. Hoewel deze Brusselse in-
menging niet direct een ‘economi-

sche regering’ zal worden genoemd,
zal de economische en fiscale stu-
ring vanuit Brussel in de praktijk
hetzelfde effect hebben.
Het is in Nederlands belang dat de

Europese Commissie de leiding over
deze ‘economische regering’ krijgt
en niet de Europese Raad van rege-
ringsleiders. Het verleden heeft la-
ten zien dat de grote lidstaten Duits-
land en Frankrijk niet in staat zijn el-
kaar te straffen bij overtreding van
de regels. Des te verbazingwekken-
der is het te zien dat Duitsland nu
het hoogste woord voert over het
onverantwoordelijke gedrag van
landen als Griekenland en Ierland,
terwijl het in 2005 zelf het Stabili-
teitspact versoepelde om een boete
van de Europese Commissie te ont-
wijken.
Nederland zou een onafhankelij-

ker positie inmoeten nemen ten op-
zichte van Duitsland. Het heeft be-
lang bij een sterke, onafhankelijke
speler die gemeenschappelijke re-
gels afdwingt.

trekken stoppen. Aan de ene kant
betekent dat de Raad het Europees
Parlement serieusmoet nemen en
nietmoet bruskeren, zoals datmet
het uitwisselen van bankgegevens
tussen de EU en de VS het geval was.
Mijn oud-collega Jeanine Hennis-

Plaschaert kreeg het EP op één lijn
omhet ontwerpverdrag tussen de
EU en de VS af te wijzen om tot een
betere balans tussen effectieve be-
strijding van terrorisme en georga-
niseerdemisdaad en de rechten van
de burger te komen. Er is nu een
goed verdrag dankzij het EP.
Aan de andere kant betekent dat

het Europees Parlement niet aan
landjepikmoet doen en de rechten
van de Raad en dus de lidstaten
moet respecteren. Het is in dit kader
onjuist dat er door handjeklap tus-
sen het EP en de Europese Commis-
sie een informeel recht van initiatief
voor het EP is ontstaan. Hiermee
wordt het Verdrag van Lissabon op-
gerekt. Dit had alleenmiddels een
verdragswijzigingmogen geschie-
den.
Hetzelfde geldt voor de impasse

die over de Europese begroting voor
2011 is onstaan. Het EP wilde een stij-
ging van bijna 6 procent ten opzich-
te van 2010; de Raad wilde eerst

geen stijging. Het compromis is nu
een stijging van iets onder de 3 pro-
cent. Hiermee is de zaak rond, zou je
zeggen. Geen crisis, geen gedoe. Het
EP wil echter tevens nieuwe be-
voegdheden bij het vaststellen van
de Europesemeerjarenbegroting
2014 - 2020 en koppelt dat aan een
akkoord over de begroting voor 2011.
Het Verdrag van Lissabon stelt dat
de Raad, na raadpleging van het EP,
beslist.
Er is dus geen sprake van eenme-

debeslissingsbevoegdheid. Indien
het Parlementmeer rechten zou
moeten krijgen, dan kan dat alleen
middels een wijziging van het ver-
drag. Hetzelfde geldt voor het invoe-
ren van directe Europese belastin-
gen en het invoeren van Europese
staatsobligaties. De Raad beslist nu
over de eigenmiddelen van de Unie.
Het informeel oprekken van het ver-
drag opent een doos van Pandora en
miskent de rechten van de lidstaten
en van de nationale parlementen.
Het zou van grote wijsheid getui-

gen indien de Europese instellingen
en de lidstaten zich aan de letter en
geest van het Verdrag van Lissabon
zouden houden enwijzigingen be-
perken. Europamag niet in een
competentiestrijd verzanden.

Ieren betogen in Dublin tegen het noodplan van de EU en de IMF. Foto Reuters

Leer leven met het
ten onrechte goed
of afgekeurde
doelpunt

Zorg goed voor ons Bruidje

Jeroen Pauw vroeg tijdens de
uitzending van Pauw & Witte-
man op 6 december aan
staatssecretaris van Cultuur

Halbe Zijlstra: ‘Wat vindt u zelf
goed?’ Een leuke vraag. Maar be-
langrijker dan de smaak van een
bewindspersoon is natuurlijk het
beleid.
De staatssecretaris zei ook dat

we moesten ophouden om cul-
tuur als een ‘linkse hobby’ neer te
zetten, zelfs als het ironisch
wordt gedaan. Zijlstra voegde
eraan toe: ‘Cultuur is van ons alle-
maal’. Eerder die avond was hij te
zien in het NOS-Journaal en ver-
kondigde hij dat alle culturele in-
stellingen zich zorgen moeten
maken, aangezien ‘niemand’ zich
na 2013 van staatssteun verzekerd
kan weten, ook het Rijksmuseum
in Amsterdam niet.
Als hij de geschiedenis kende,

zou hij wel een toontje lager zin-
gen. Een van de publiekstrekkers
van het Rijksmuseum is Het Jood-
se bruidje van Rembrandt. Dat
meesterwerk is afkomstig uit een
verzameling met topstukken van
Steen, Hals, Van Ruisdael, Vermeer

en Rembrandt, die in de eerste
helft van de 19de eeuw werd aan-
gelegd door Adriaan van der
Hoop (1778-1854).
In het boek De Hollandse mees-

ters staat dat Van der Hoop zijn
collectie na zijn dood aan de stad
Amsterdam wilde schenken on-
der de uitdrukkelyke voorwaarde
dat de voorzeide verzameling
schilderijen na zyn overlyden,
voor deze stad of althans voor
zyn Vaderland in haar geheel be-
waard zou blijven. De stad moest
zorgdragen voor afdracht van de
successierechten en de geheven
toegangsgelden moesten ten goe-
de komen aan de armen.
Mocht dit niet lukken, dan kon-

den zijn nabestaanden de collec-
tie, die werd geschat op een waar-
de van ongeveer 400 duizend gul-
den, laten veilen. Aangezien Am-
sterdam voor de successierech-
ten slechts 4.000 gulden wilde of
kon vrijmaken en men wist dat
koning Willem II die successie-
rechten voor het legaat niet zou
kwijtschelden, waren het nota be-
ne de burgers van Amsterdam die
het voor die tijd enorme bedrag

van 40 duizend gulden aan suc-
cessierechten bij elkaar brachten.
Deze collectie is dus inderdaad
van ‘ons allemaal’, zoals Zijlstra
met recht zegt.Het geeft geen pas
dat de staatssecretaris doet alsof
hij het Rijksmuseum, al 125 jaar
de zorgvuldige beheerder van het
legaat van Van der Hoop, de
wacht zou kunnen aanzeggen.
Zulk spierballenvertoon is zijn
ambt onwaardig.
Crisis of niet: de staat heeft zich

juridisch en moreel verplicht de-
ze collectie voor de toekomst vei-
lig te stellen. Overigens is het mo-
gelijk een dergelijke geschiedenis
te vertellen over talloze topstuk-
ken en monumenten, want het
Nederlandse erfgoed bestaat voor
een groot deel dankzij particulie-
re schenkingen, bruiklenen en le-
gaten. Het is een taak van de over-
heid om het behoud en beheer
hiervan te faciliteren, anders had
zij ze nooit moeten accepteren.
Wie het Joodse Bruidje aan-

neemt, moet wel goed voor haar
zorgen.

Bert Natter
voormalig uitgever en schrijver


