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Zet de bijl in die rotte
boom die Fifa heet

Wij, in plaats
van de
gegijzelden
Hans Feddema
vredesactivist en publicist

Premier Den Uyl wilde de treinkaping bij ‘De Punt’ in 1977 ’per se
langs vreedzame weg beëindigen’.
Dit werd onlangs onthuld door
de Volkskrant, die de hand legde op
oude ministerraadverslagen. De
Molukse kapers lieten de gegijzelde schoolkinderen in Smilde vrij,
maar stelden hoge eisen. Minister
Van Agt koos voor een ‘uitputtingsstrategie’ die niet werkte omdat de kapers jong en krachtig
bleken.
De vredesbeweging wees de gijzeling af maar wilde ook dialoog.
Vijftig mensen boden zich aan om
de plaats van de (toevallig) gegijzelden in te nemen. Zo zou de dialoog ruimte krijgen zonder dat
het welzijn van de treinreizigers
een argument tot snel militair ingrijpen werd. Ik leidde mede deze
groep. De Punt bood ons een
school van waaruit we opereerden, de media te woord stonden
en voorstellen deden om aan Molukse grieven tegemoet te komen.
Er waren pogingen tot bemiddeling, zoals van psychiater Dick
Mulder, die vrije aftocht beloofde.
Eerder had de RMS bij de VN
aandacht gevraagd voor de Molukse zaak. Benin erkende de Molukse staat RMS, die in dat land
een eigen ambassade kreeg. Tijdens de kaping kregen Molukse
leiders aldaar de toezegging dat
de kapers welkom waren in Benin. RMS-president Tamaela
kwam naar Nederland om de kaping tot een geweldloos einde te
helpen brengen en ‘de jongens’
mee te nemen naar Benin. In een
gesprek dat ik onlangs had met
oud-minister Van Agt ontkende
deze de Benin-uitweg.
Een ‘vrije aftocht’ was hoe dan
ook onbespreekbaar. Geen gezichtsverlies lijden bleek belangrijker dan mensenlevens sparen.
Strak juridisch denken gaf de
doorslag: de kapers mochten hun
straf niet ontlopen. Het besluit tot
militair ingrijpen waarbij twee
treinreizigers en zes kapers met
kogels werden doorzeefd, viel in
het team van vijf ministers, waarbij Van Agt, Van der Stoel en De
Gaay Fortman sr. voor stemden.
Van Doorn en Den Uyl stemden
tegen. Den Uyl noemde het ‘een
nederlaag’ en later zelfs ‘een executie’. Ja, alles wijst op het laatste.
Molukse nabestaanden waren
boos, ook omdat de aanval op de
trein werd ingezet vlak voor de
aankomst van Molukse leiders die
zo geen kans kregen te bemiddelen. Wie politiek geweld wil bestrijden zonder (massief) tegengeweld moet elke kans aangrijpen.
Dat lijkt een moeilijke les voor
Nederland. Het zou Dries van Agt
sieren als hij kritischer durft terug te blikken.

Vrije aftocht
gijzelaars De
Punt was hoe
dan ook niet
bespreekbaar

Er moet een
democratisch
alternatief komen
voor de Fifa, betoogt
voetballiefhebber
Mark Schalekamp.
Dat kan met steun
van de voetbalfans.
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Mark Schalekamp
schrijver/publicist, mede-oprichter van
Fifa Think Again
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D

e gecorrumpeerde
toewijzing van het
WK voetbal aan
Qatar in 2022 was
te schaamteloos.
Een veel te warm
land zonder enige
voetbalhistorie dat mensenrechten
negeert: dat kon echt niet. Dus besloten een even ‘boze’ voetbalvriend en
ik in 2011 tot de actie Fifa Think
Again. Steunbetuigingen moesten
via ons platform en facebookpagina
terechtkomen bij de Fifa, opdat die
de zaak zou heroverwegen.
Het leidde tot media-aandacht tot
in Australië en de Verenigde Staten
en 50.000 handtekeningen. En dat
was het. De door ons gehoopte storm
van verontwaardigde sponsors die
een volgende bijlslag zou kunnen
zijn aan de voet van die dikke Zwitserse boom, bleef uit.
De afgelopen weken laaide met het
rapport van de Amerikaan Garcia de
zaak-Qatar opnieuw ﬂink op. Het
rapport mocht niet openbaar worden, een samenvatting wel, maar die
zou weer pertinent onjuist zijn. De
Duitse bondsvoorzitter suggereerde
dat de Uefa zich zou moeten afsplitsen van de Fifa en ook de sponsors,
zoals Coca-Cola, Adidas en Hyundai,
reageerden. ‘We vertrouwen dat de
Fifa de problemen oplost,’ was daar
de teneur. Het WK is voor adverteerders een te aantrekkelijk platform.
Wat dan? Dat fans of media boos
zijn, maakt geen indruk. Een nieuw
iemand op de stoel van Blatter? Ook
niet – de organisatie is rot maar heeft
wel twee miljard (!) op de bank staan.
De Fifa is onaantastbaar.
Is het erg? Maakt het iets uit, zo-

Fifa-baas Sepp Blatter maakt de
toewijzing van het WK 2022 aan Qatar
bekend.

lang we maar elke vier jaar Messi,
Ronaldo of Van Persie zien schitteren? Ja. Het zorgt voor uitwassen,
toernooien in Qatar, commerciële gedrochten, maar ook voor ballen waar
spelers van balen, maar die sponsors
weer omzet bezorgen. Voor een verouderde sport.

Democratisch
De oplossing is een alternatieve wereldvoetbalbond, die de Defa zou
kunnen heten, zo hebben we ’m genoemd bij Fifa Think Again. De Democratic Football Asociation. Zo gek
is het niet: darts telt twee wereldbonden, boksen zelfs drie. De Defa heeft
nationale afdelingen en is democratisch, wat betekent dat de toekenning van toernooien transparant
plaatsvindt. Maar dat ook ‘het volk’

bepaalt uit welke 23 spelers bondscoach Koeman zijn elftal mag kiezen.
En dat er beter gekeken wordt naar
voorbeelden uit andere sporten, zoals tijdstraffen en videoreferees.
Grootste uitdaging is uiteraard om
landen over te laten gaan van Fifa
naar Defa. Wanneer de grote landen
meedoen, volgt de rest. Wereldkampioen Duitsland is zeer kritisch op de
Fifa, net als de Engelsen, belangrijk
slachtoffer van de corruptie (ze verloren de organisatie van het WK
2018 aan Rusland). Nederland zou
voorloper kunnen zijn, ouderwets,
zoals KNVB-voorman Michael van
Praag nu al als enige openlijk ageert
tegen Blatter. Vanaf 2018 spelen Robben en Huntelaar mee met het DefaWK, de eerste keer helaas nog met
weinig toplanden, maar ach, in 2002
deden we niet eens mee met het WK.
Sponsors zijn er voldoende, dat zijn
de ‘challengers’, de merken die zich
graag willen afzetten tegen de gevestigde orde. In 2022 is de wereld om
en neemt Christiano Ronaldo afscheid met een verloren ﬁnale op het
Defa-WK in Duitsland. Aan het toernooi in Qatar doen dat jaar alleen
wat Arabische landen, Rusland, Paraguay en Noord-Korea mee.
Het kan. Van de Fifa hoeven we
niets te verwachten, van de meeste
Fifa-sponsors ook niet. Maar als een
groot gedeelte van alle fans, wereldwijd misschien wel een miljard, zich
erachter schaart, waarom niet? Er
zijn de afgelopen jaren regimes gevallen na opstanden via Twitter en
Facebook, waarom zou een revolte in
de voetbalwereld niet mogelijk zijn?
Het gaat tenslotte om ‘de belangrijkste bijzaak in het leven’.
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