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De auteurs zijn afgestudeerd aan de faculteit der
bewegingswetenschappen (Vrije Universiteit) en als
onderzoekers werkzaam in het kader van het
onderzoeksprogramma 'Waarden en normen in de sport'.

De wijze waarop de Nederlandse boksbond (NBB) de
afgelopen tijd in het nieuws is gekomen als gevolg van
eerst de invoering (per 1 januari 1994) en nu weer de
voorgenomen afschaffing van preventieve tests voor
profboksers, is om een aantal redenen merkwaardig te
noemen.

Vorige maand bleek Nederland tijdens een medisch
congres van de Europese boksunie alleen te staan op het
punt van verplicht neuro-psychologisch onderzoek voor
boksers. Het was een wat ongewone positie voor
vertegenwoordigers van ons land in een internationaal
kader: staan zij nogal eens alleen als het gaat om liberale
standpunten inzake drugs-, euthanasie-, of
prostitutiebeleid, nu nam 'Nederland' een
uitzonderingspositie in om juist paternalistisch op te
kunnen treden.

Inmiddels heeft de NBB aangekondigd - waarschijnlijk
vooral op financiele gronden - deze test weer te willen
afschaffen. Hierover zijn in de Tweede Kamer inmiddels
kritische vragen gesteld. Het lijkt echter niet zinvol de
discussie te versmallen tot de vraag: wel of niet
afschaffen van de neuro-psychologische test. Testen kan
altijd bijdragen aan de medische begeleiding van boksers.
Het is echter hypocriet op grond van deze test een
demarcatie-criterium aan te leggen dat de indruk wekt de
bokssport risico-vrij te maken.

Meerdere argumenten worden gehanteerd om genoemd
paternalisme te legitimeren. Hiervan lijkt het
gezondheidsargument het meest geloofwaardige. Het
invoeren van verplichte tests op basis waarvan boksers
kunnen worden uitgesloten van deelname, veronderstelt
een tweetal zaken:

1. De test is betrouwbaar en valide genoeg om objectieve
criteria op te leveren voor het onderscheid tussen wel of
niet mogen boksen.

2. Een sportorganisatie heeft als taak om sporters, in casu
boksers tegen de gevaren van hun sport te beschermen;
desnoods in de vorm van een verbod.

Bij de geclaimde objectiviteit van de betreffende test kan
wellicht een aantal vraagtekens worden geplaatst (wat
door de boksers zelf ook wordt gedaan), maar het gaat
ons hier primair om het tweede punt. Hoe kan
paternalistisch ingrijpen ten aanzien van volwassen
boksers worden gelegitimeerd? Waarom zou de
beslissingscompetentie van de betreffende personen
ontbreken? Het lijkt een ingrijpende keuze om voor een
volwassen persoon te willen beslissen dat te behalen
roem en te verdienen geld moeten wijken ten faveure van
zijn gezondheid. Waarom een sporter dit recht ontnemen,
en risico's voor andere beroepsgroepen als
vanzelfsprekend accepteren?

De selectieve verontwaardiging ten aanzien van de
sportwereld komt voort uit een groeiende vereenzelviging
van sportbeoefening met gezondheid, en een toenemende
medicalisering binnen de sport. De toenemende medische
kennis heeft gevolgen voor de belangstelling voor
effecten en gevaren van sportbeoefening. Omdat de
groeiende informatie geen eenduidige gegevens voor de
individuele sporter impliceert, dient men hier echter
terughoudend mee om te gaan. Wielrenner Nelissen werd
enige tijd terug op medische gronden
(hartritmestoornissen) geadviseerd om te stoppen met zijn
sport. Een ingrijpend advies, dat deze wielrenner echter
niet belette om weer op zijn fiets te stappen. Op de
hoogte van de eventuele risico's die hij nam, achtte hij
zichzelf verantwoordelijk voor deze keuze.
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De vraag wat nog gezond is voor een (beroeps)sporter, is
niet eenduidig te beantwoorden; het antwoord is altijd
afhankelijk van overige waardenorientaties. Ook in
schijnbaar objectieve neuro-psychologische tests liggen
geen criteria besloten om te kunnen beslissen over
mensen die andere ambities hebben dan hun hoeveelheid
hersencellen op peil te houden.

De vraag is dus: hoe operationaliseren we de
gezondheidsrisico's van sport? Aan de hand van het
aantal blessures, gewonden, zwaargewonden of doden?

Enkele maanden geleden laaide ook in Engeland de
discussie op over de risico's van de bokssport. De
Engelsman Nigel Benn sloeg de Amerikaan Gerard
McClellan in de tiende ronde knock out. McClellan
raakte in coma en z'n conditie was enkele dagen kritiek.
Op BBC1 News werd de volgende avond door Frank
Warren (een bokspromotor) en een official van de
boksbond direct gereageerd op de kritiek. De bokssport,
zo suggereerden zij, valt ten prooi aan een selectieve
verontwaardiging. Veel andere sporten zijn net zo
gevaarlijk als boksen: ieder jaar vallen er doden in
verschillende takken van sport.

De laatste statistieken, die dezelfde avond werden
gepresenteerd, gaven inderdaad aan dat in de afgelopen
negen jaar in Groot-Brittannie 94 doden zijn gevallen
tijdens paardenraces, 4 bij cricket en slechts twee bij
boksen.

De discussie wordt in dit geval dus teruggebracht of
vernauwd tot een vergelijking van empirische cijfers per
sporttak, op grond waarvan het boksen in een ander,
minder kwaad daglicht moet komen te staan. Het
probleem is echter dat het in deze discussie niet slechts
dient te gaan om het vergelijken van voor zichzelf
sprekende empirische feiten, maar ook en vooral om
morele argumenten aangaande het doel van boksen: het
'knock out' slaan van je tegenstander of het zoveel
mogelijk treffers op het hoofd maken. Iemand zou tijdens
het cricketten een tegenstander kunnen verwonden;
hiermee worden echter geen 'runs' of 'wickets' verdiend.
In het boksen daarentegen kan iemand juist winnen door
dit wel te doen. Iemand zo erg verwonden dat hij de
wedstrijd niet verder kan spelen is een rechtsgeldige en
efficiente manier om te winnen. Een afschaffing of
bijstelling van de bokssport op grond van het fair
play-principe, het zich houden aan ongeschreven of
geschreven regels, biedt dus geen houvast.

We stuiten hier op een sportethische discussie die breder
is dan een appel op het inachtnemen van de geschreven
en ongeschreven regels. In een bokswedstrijd kunnen we
ons uiterst 'fair' gedragen, maar daarmee is niet gezegd
dat bokswedstrijden op zich moreel acceptabel zijn. Er
kan worden besloten om de spelregels van het boksen om
redenen van gezondheid of humaniteit bij te stellen; men
kan zelfs pleiten voor algehele afschaffing van de
bokssport en aanverwante activiteiten.

In zekere zin is het deze zogeheten 'sportoverstijgende'
discussie die steeds ten aanzien van de bokssport, en
onlangs ook ten aanzien van het 'free fighting' werd
gevoerd. Het is de vraag of we deze sport al dan niet
menswaardig achten. Kortom, het doel van boksen kan op
gespannen voet staan met algemeen geldende waarden en
normen in onze samenleving.

Binnen de samenleving en overheid leeft dan ook de
wens de risico's op excessen in ieder geval te
minimaliseren. Men pleit dienaangaande voor betere
zogeheten 'medical safeguards': meer medische expertise
aan de ring, ambulances op het terrein, in de nabije
omtrek opperste paraatheid in ziekenhuizen etc.. De veel
besproken preventieve, neuro-psychologische test is in
hetzelfde licht te zien.

Al deze voorzorgen brengen echter niet datgene ter
sprake wat dergelijke maatregelen in hoge mate
overbodig maakt: een verbod op het slaan op het hoofd.
Maar is boksen zonder hoofd als mogelijk doelwit, zo
luidde het verweer, niet hetzelfde als rugby zonder scrum
of de steeplechase zonder steeples? Is rugby zonder
scrum nog rugby te noemen en is de steeplechase zonder
opgestelde steeples nog als steeplechase aan te merken?
En hoe verhouden deze voorbeelden zich tot boksen
zonder slaan op het hoofd?

Ten aanzien van rugby kunnen we zeggen dat er reeds
rugby bestaat waarin geen of zelden scrums voorkomen:
de wedstrijden in de zogeheten 'Rugby League'. De scrum
is dus geen definierend kenmerk voor rugby en is als
zodanig te vergelijken met de in het voetbal
doorgevoerde regelverandering ten aanzien van het
terugspelen van de bal op de keeper. Maar dit geldt niet
met betrekking tot de steeplechase zonder steeples. In dit
geval zouden we spreken van een drie kilometer vlak.

Hoe verhouden deze voorbeelden zich tot het boksen? Is
boksen zonder hoofd als doelwit logisch onmogelijk? Of
is 'boksen zonder treffers op het hoofd' te vergelijken met
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rugby zonder scrums?

Al het gaat om bokssport en gezondheid, het wel of niet
afschaffen van een preventieve test, zijn ook
bovenstaande ethische en conceptuele vragen van belang
voor een gedegen discussie. Het voeren van een
dergelijke discussie zou tevens ten goede komen aan de
integriteit en geloofwaardigheid van de NBB, die met het
afschaffen van de preventieve test om vooral financiele
redenen de eerder geuite zorg over de gezondheid van de
bokser wel erg gemakkelijk aan de kant schuift.

Het testen van boksers kan niet worden aangevoerd ter
legitimatie van een veilige sport. Evenmin lijkt het zinvol
om boksers op grond van de testresultaten uit te sluiten.
De test kan zeer wel onderdeel zijn van een goede

medische begeleiding, opdat de bokser kan worden
voorgelicht over de beroepsrisico's die vrijwillig worden
aangegaan.

Uitdager Evander Holyfield (l.) raakt kampioen
zwaargewicht Riddick Bowe tijdens een gevecht in Las
Vegas: 'Mogen mensen andere ambities hebben dan hun
hoeveelheid hersencellen op peil te houden?' FOTO
REUTER
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