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Het waren heftige voetbalrellen, 6 november. Maar ze pasten naadloos in
een patroon: bij Europees voetbal is er altijd gedonder met Ajaxfans. De
politie wist dat niet te voorkomen; die maakte het volgens critici juist erger.
JASPER KARMAN en JURRIAAN NOLLES

W

oensdagavond 6 november, kwart voor
zes ’s avonds. Op de
Dam is het een rommeltje, maar het is er
wel gezellig. Al twee dagen trekken
zevenduizend Celticfans door de stad
en vanavond staan zo’n tweeduizend
van hen op de Dam: drinkend en lallend, maar niet vervelend.
Dat is een kwartier later totaal anders. Bierflesjes vliegen door de
lucht, tien ME-busjes scheuren de
Damstraat in en acht politiepaarden
stuiven de Dam op. Overal zijn schermutselingen tussen Schotse supporters en de politie. Daarbij wordt grof
geweld gebruikt: Celticfans, schuldig
of onschuldig, krijgen klappen van
de ME, een vrouw in een rolstoel
wordt gebeten door een politiehond;
een verdachte die zich verzet tegen
zijn aanhouding krijgt tot drie keer
toe een knietje in zijn buik.
Maar ook de Schotten laten zich niet
onbetuigd: een groepje Celticfans belaagt een stel agenten in burger en
slaat één van hen knock-out. Bij de
rellen raken zes agenten gewond en
worden 22 Celticfans gearresteerd.
Achteraf blijkt dat niet Celtic of de
politie de aanstichters zijn van de
knokpartijen, maar een groep Ajaxsupporters. Ooggetuigen en de politie
bevestigen dat drie Ajacieden even
voor zes uur de Dam oprennen en een
vlag van de Celticsupporters pikken.
De politie duikt erbovenop en arresteert de drie. Als boze Celticsupporters zich ermee gaan bemoeien, slaat
de vlam in de pan.
De beelden van de ongeregeldheden zijn schokkend: het zijn de heftigste voetbalrellen in Amsterdam in
jaren. Maar ze passen ook naadloos
in een patroon: het patroon van Ajaxsupporters die rond elke Europese
wedstrijd van hun club op zoek gaan
naar rottigheid; in Amsterdam, maar
ook in het buitenland.
De incidenten doen zich uitsluitend
voor rond Europese wedstrijden, omdat relschoppen praktisch onmoge-

lijk is geworden bij duels in de eredivisie. Dat komt vooral door de combiregeling, waarbij supporters verplicht zijn samen te reizen, vaak
streng beveiligd door de politie.
Dergelijke strenge regels zijn uniek
voor Nederland – en bestaan dus niet
bij Europese wedstrijden. Die worden
door de Ajaxfans daarom aangegrepen om zich te profileren als supporters met wie niet valt te sollen.
In Amsterdam ging het bijvoorbeeld
mis bij de thuiswedstrijd tegen AC
Milan op 1 oktober. De politie sloot
toen honderd Milanezen in, van wie
er vijftig gewapend waren. Zij werden door de politie afgevoerd. De andere vijftig Italianen werden naar het
Centraal Station gebracht en op de
metro gezet. Zeven haltes verder, op
station Van der Madeweg, werden de
Italianen opgewacht door een groep
Ajacieden. Zij hadden hun riem uit
hun broek getrokken en liepen zwaaiend met hun gesp de wagon vol Italianen in.

O

p 16 februari 2012, toen Manchester United in Amsterdam
speelde, ging het ook mis. Na
rellen op de Wallen voerde de politie
charges uit op de Oudezijds Achterburgwal. Op datzelfde moment greep
een deel van de harde kern van Ajax
zijn kans op de Nieuwmarkt: Manchester Unitedfans werden geschopt
en geslagen, terrastafels en glazen
vlogen door de lucht.
En op 28 juli 2010 ging het bijna mis
toen het Griekse Paok Saloniki tegen
Ajax speelde in de voorronde van de
Champions League. De Grieken heb-

‘Ze moeten even
laten zien dat
Amsterdam
hun dorp is’

ben een slechte reputatie, maar gedroegen zich voorbeeldig en vierden
feest op de Dam. Toch werden ze opgezocht door de Ajaxfans: die verzamelden zich op het Spui en probeerden via de Kalverstraat naar het Rokin bij de Grieken te komen. Een matpartij bleef uit doordat de politie de
Ajacieden net op tijd kon insluiten.
Ondernemers op de Dam en de Wallen kunnen allemaal zo nog twintig
incidenten oplepelen waarbij Ajaxfans een negatieve hoofdrol spelen.
“Als er gedoe is, komt het door Ajaxjongens,” zegt Trudy Jansen, eigenares van een café op de Wallen. “Ze
moeten even laten zien dat Amsterdam hun dorp is,” zegt de bedrijfsleider van een café op de Dam.
Burgemeester Eberhard van der
Laan en de politie beamen dat de rottigheid vooral wordt veroorzaakt
door Ajacieden. Van der Laan zegt
dat de politie rond Europese wedstrijden vooral druk is met het weghouden van Ajacieden bij fans van de
bezoekende clubs, met spotters in
burgerkleding, cameratoezicht en arrestatie-eenheden die de ergste raddraaiers arresteren.
Voor de wedstrijd tegen Celtic waren geen extra maatregelen getroffen:
de politie vroeg pas een noodbevel
aan toen bleek dat zich ook supporters van Dinamo Zagreb, Sankt Pauli
en Anderlecht naar Amsterdam waren gekomen om te rellen. “Deze wedstrijd hadden wij vooraf niet ingeschaald als risicovol,” zegt Van der
Laan nu. “De Schotten hebben namelijk een prima reputatie.”
Toch ging het mis. Nu de stofwolken
zijn opgetrokken, dringt zich één
prangende vraag op: als de politie
weet dat het steeds misgaat rond Europese wedstrijden van Ajax, waarom kon het dan toch wéér zo vreselijk
uit de hand lopen?
Critici wijzen erop dat daar wel degelijk aanwijzingen voor waren. Zo
wees VVD-raadslid Robert Flos erop
dat tweehonderd Ajaxfans de avond
voor de wedstrijd al vijftig Schotten

hadden overvallen in café Old Sailor.
Ook bij die schermutseling werden
klappen uitgedeeld.

R

amon Spaaij, hoogleraar sportsociologie aan de Universiteit
van Amsterdam en schrijver
van het boek Hooligans, fans en fanatisme, zegt ook dat de rellen moeilijk
een verrassing konden zijn voor de
politie. “De Schotten zijn doorgaans
vredelievend, maar de kans op vechtpartijen blijft. Vooral omdat de Ajacieden zich met hen wilden meten.
Het was hun territorium. Ze willen laten zien dat Amsterdam van hen is,
een niet te nemen vesting. Een vlag
stelen is dan hartstikke stoer.”
De ondernemers in de binnenstad
zijn het gesodemieter zat en eisen
maatregelen. Won Yip, eigenaar van
veel cafés op de Dam, pleit voor een
alcoholverbod in de binnenstad tijdens wedstrijddagen. “Ongelooflijk
dat die Schotten kratten bier konden
kopen. Taferelen als in Amsterdam
zie je verder nergens. Wij stralen uit
dat alles kan en alles mag. Als het dan
misloopt, grijpen we in. Maar eigenlijk hebben we er zelf om gevraagd.”
Van der Laan zegt dat er al een alcoholverbod ís in de binnenstad, maar
dat dat aan inflatie onderhevig is omdat ‘niemand het schijnt te weten’.
Commissaris Jan Pronker verdedigt
het besluit van de politie dat alcoholverbod niet te handhaven. “Als we
tweeduizend Schotten hun bier hadden afgepakt, had dat alleen maar
meer problemen gegeven. Bovendien was er, tot kwart voor zes, geen
aanleiding toe.”
Van der Laan kondigde aan de onlangs verruimde mogelijkheden om
een meldplicht op te leggen aan raddraaiers meer te gaan benutten rond
Europese wedstrijden. Daarnaast
gaat hij opnieuw bij de voetbalbond
Uefa pleiten voor een Europese variant van de verplichte combiregeling. “Begin 2012 werd ik daar weggelachen. Maar volgens mij is er genoeg
reden het nog eens te proberen.”

