Anti-Joodse leuzen kleine groep Vitesse supporters.
Wat doe je eraan?
Rabbijn Jacobs en burgemeester Marcouch kiezen voor een goed
gesprek.
18 april 2021: Bloedstollende bekerfinale Vitesse -Ajax in de Rotterdamse Kuip.
Zondagavond 18 april 2021 speelde Vitesse de bloedstollende bekerfinale tegen Ajax in de
Rotterdamse Kuip. In de 91ste minuut schoot Ajacied David Neres de Amsterdamse ploeg
naar de 2-1 overwinning. De teleurstelling onder de Vitesse fans was groot.
Enkele dagen eerder in Arnhem
Woensdag 14 april 2021 – enkele dagen voor de grote bekerfinale- hielden duizenden
enthousiaste Vitesse aanhangers een hartverwarmende en inspirerende sfeeractie in
Arnhem om hun club te steunen. Vanaf 21.00 uur kwamen ze van beide kanten de John
Frostbrug op gelopen. Op het afgesproken teken werd een sensationeel vuurwerk af
gestoken. “Maak ons trots, laat zien wie we zijn” stond er op het meterslange spandoek aan
de brug.
Maar die sfeervolle stunt werd ontsierd door een kleine groep Vitesse supporters, die
antisemitische leuzen riepen: “Hamas, Hamas, alle joden aan het gas”. Toen de Vitesseleiding die beelden later onder ogen kreeg, waren ze geschokt. Maar zij niet alleen; ook
buiten de voetbalwereld werd met afschuw gereageerd. Tegen de schreeuwers werd
officieel aangifte gedaan bij de Arnhemse politie. Die startte een onderzoek naar de daders.
Het is volgens de wet strafbaar op te roepen tot haat. Dat was precies wat ze deden. Er kan
een taakstraf en/of een geldboete gegeven worden.
Opperrabbijn Jacobs: Niet straffen, maar in gesprek durven gaan.
Op initiatief van burgemeester Marcouch en Opperrabbijn Jacobs werd besloten met de
betreffende jongens in gesprek te gaan. “We moeten het niet heel groot maken, dit gesprek.
Gewoon Marcouch, ik en de jongens, die dit riepen.” zo reageerde opperrabbijn Jacobs. “De
jongens hebben waarschijnlijk niet in de gaten wat ze met hun spreekkoren veroorzaken.
Daarover wil ik met ze in gesprek. Weten deze jongens dat er 102.000 Nederlandse joden zijn
vermoord in de Tweede Wereldoorlog? Vergast. Weten ze wat ze roepen? Hebben ze de
beelden gezien uit de concentratiekampen?
Bekijk hier de beelden op de John Frostbrug 14 april 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=JeTakwEXJVo&ab_channel=OmroepGelderland
Maar in gesprek gaan valt niet mee. Ga jij je vrijwillig melden als er een politieonderzoek
gaande is en er mogelijk een straf boven je hoofd hangt? Dat ligt niet voor de hand. Toch wil
ook burgemeester Marcouch graag met ze in gesprek: “Het gaat om het stellen van een

norm. Dit soort spreekkoren mag je niet accepteren. Ook als supportersvereniging moet je dat
uitdragen. Als de jongens het echt snappen, verandert er wel iets. Daarvoor moet je in
gesprek.” Directeur Pascal van Wijk van de Supportersvereniging Vitesse onderschrijft dit.
De Supportersvereniging Vitesse geeft al jaren lessen ‘Respect’ op middelbare scholen en
vervolgopleidingen. Maar ook de Vitesse voetballers zelf laten hun stem horen. Zij hebben
geen behoefte aan een voetbalclub met supporters vol haatleuzen.
Sporthistoricus: “Zo vermoordt je Joodse Vitesse supporters voor de tweede keer”.
De Nederlandse sporthistoricus Jurryt van de Vooren doet al jaren onderzoek naar in de
oorlog omgekomen leden van de voetbalbond KNVB. ( www.voetbalmonument.nl). Zijn
reactie: “Ik snap heus wel dat deze supporters hun leuzen niet zelf van tevoren hebben
bedacht. Groepsdruk. Geen kennis. Onwetend. Provoceren. Zoiets. Dan krijg je dit. Mij gaat
het hierom: snappen ze eigenlijk wel dat je met het roepen van die leuzen je eigen clubleden
vermoordt, en wel voor de tweede keer. Arnhemse joden hebben destijds van Vitesse
gehouden, zwaaiden met vlaggen, bezochten trainingen, en reisden met ze mee, net als zij
nu. Vitesse verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog zeker 15 leden of donateurs. Van de
Vooren: ”Wat mij betreft zouden deze jongens voor straf de namen van de vermoorde Vitesse
leden uit hun hoofd moeten leren. ”

Foto derde team Vitesse
Theodoor Spanjaard (midden), was keeper van het derde team van Vitesse. In Augustus 1942 kwam hij aan in kamp Westerbork.
Slechts één dag later volgde zijn deportatie naar het vernietigingskamp Auschwitz. Daar overlijdt hij enkele maanden later.
Theodoor werd achtendertig jaar.

Bron: o.a. verschillende artikelen uit De Gelderlander over de bekerfinale: Vitesse-Ajax 2021.

