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Moderne krijgskunde , 

De psycholoog Abraham Maslow heeft in de jaren 

vijftig een theorie ontwild(eld die stelt dat mensen 

slechts aan hogere idealen toekomen als aan een 

aantal fundamentele behoeften is voldaan. 

Iemand zonder eten heeft weinig neiging om mee te 

leven met andermans sores. Iemand zonder veilig

heid, huisvesting, ldeding en warmte zal zich niet 

concentreren op het opstellen van wetsregels, laat 

staan die respecteren. 

Onlangs las ik dat iemand bij zijn promotie de stel

ling verdedigde dat Maslow ten onrechte één basisbe

hoefte niet had benoemd: de 'thril1'. Zonder zinde

rende emoties kunnen mensen niet goed leven. Ze 

zoeken die kicks alsofhet een primaire levensbehoef

te is. De gedachte hieraan komt op nu bijna dagelijks 

de kranten bol staan van opinies over agressieve tafe

relen, die zich afspelen rondom voetbalwedstrij den. 

Merkwaardig daarbij is dat blijltt dat veel geweldda

dige hooligans in het burgerleven oppassende huisva

ders en gerespecteerde ambachtslui zijn. Het gaat 

om huis-, tuin-, en keukenmedeburgers die vaak 

gefaciliteerd door alcoholische versnaperingen hun 

agressieve impulsen niet willen beteugelen en hun 

'thrill' zoeken. 

Als bij afspraak storten de supporters zich op elkaar. 

En omdat dit als een aanslag op de openbare orde 
wordt beschouwd, bemoeit de politie zich ermee. In 
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van oorlog verkerende volken, gewoon afspraken 

maaltten. Daar lieten ze hun superwagentuig, de 

strijdwagens op elkaar los. Wie daar uiteindelijk als 

winnaar uit de bus kwam, had de macht veroverd. 

Afspraken als bij een bokswedstrijd: wie K.O. gaat 

heeft verloren. De 'thrill' is uitgewoed. The winner 

takes al1. 

Valt er iets te leren? Is het een oplossing om in de 

directe omgeving van stadions 'vlaltten van Jizreël' 

aan te leggen waar rivaliserende hooligans met trom

geroffel, nepwapens, desnoods met de blote vuist 

elkaar te lijf kunnen gaan? Zou de 'thrill' zo worden 

gekanaliseerd? Dat spaart in elk geval winkelruiten, 

auto's, politieagenten en voorbijgangers. Liever nog 
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we vijand snel geïdentificeerd. Het verenigt.. ... suppor
tersleger werpt zich met ongekende energie op de 
gemakkelijk herkenbare politiemensen. Een nieuwe, 
kennelijk noodzakelijke 'thrilI' wordt geactiveerd 

alsof het een chemische reactie is. Redeloos en kil, 

alsofhet om een natuurwet gaat, die nauwelijks te 

beïnvloeden is. 

Deze column wordt geschreven één week voor de 

aanvang van EK 2000. De organisatie heeft als motto: 

'Laten we er één groot feest van maken'. De minister 

van Binnenlandse zaken en de vier burgemeesters 

van de speelsteden hebben er groot vertrouwen in 

dat dat ook luld<en zaL Laten we het hopen! Dat 

neemt niet weg dat supportersgeweld steeds weer 

opduikt. De politie-inzet is enorm. 

In het land Israël, ten tijde van David en zijn tijdge

noten ging het tussen de rivaliserende volken in die 

regio niet zachtzinnig toe. In de geschiedenissen van 

het Oude Testament duikt regelmatig de aardrijks

kundige locatie 'de vlakte van ]izreël' op. Daar bij 

Megiddo in Noordwest-Israël werden de oorlogen uit 

Koningen en Kronieken uitgevochten. De plek was 

zelfs zo bekend als krijgstoneel, dat in de profetieën 

over de eindtijd het begrip ook overdrachtelijk 

gebruikt wordt, als aanduiding van het wereldslag

veld. Armageddon is van Megiddo afgeleid. 

Waarom juist deze plek een populair oorlogstoneel 

was, begreep ik pas toen iemand me uitlegde dat de 

tanks van die tijd - de door paarden getrold<en strijd

wagens - geen kant op konden in het bergachtige 

]udea en Galilea op één uitzondering na: de vlakte 

van ]izreëL Vanaf de hoge tel aan de rand, het vlald<e 

land overziend, begrijp je plotseling, dat de, in staat 

een besChaafde manier de'thril1'~e'Th~enuitwoe~~~. 
Als dat niet kan? Speel voetbalwedstrijden voortaan 
alleen met virtueel publiek. Niet aanwezig in het sta
dion maar interactief bezig achter de PC, met grote 

reactieschermen rond het veld. Naast telewerkers 

krijgen we dan telesupporters. Iets saaier maar wel 

veiliger. En je voorkomt dat de politie een speelbal 

wordt van een redeloze massa. 

drs. F].laning-Boersma 
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