
verplichting niet. Ook moeten de ploegen
voldoende aan een aantal strenge voorwaar-
den zoals een bankgarantie van 25% van de
salarissen met een minimum van 200.000
Euro. Voorts moeten zij beschikken over 14
tot 25 renners. Bedoeling van deze hervor-
ming is de toppers aan meer wedstrijden deel
te laten nemen. 

Natuurlijk is er gekrakeel over de puntenver-
deling. In de huidige Wereldranglijst is er in
de Tour, Giro en Vuelta een zelfde aantal
punten te verdienen. In de nieuwe opzet
wordt de Tour de belangrijkste wedstrijd van
het jaar. Ook de invulling van de kalender
roept, met de opname van ondermeer de
Ronde van Polen, vragen op. De UCI wil
waarschijnlijk het wielrennen meer over de
wereld verspreiden maar Klassiekers laten
zich nu eenmaal niet creëren. De
Wereldbekerwedstrijden in Engeland en
Canada zijn geruisloos verdwenen. 

Door de Pro Tour van boven af op te leggen
wordt niet alleen de willekeur bij toelating
tot wedstrijden verminderd, ook kan er een
sterker anti-dopingbeleid gevoerd worden
door gestrafte renners of ploegen van deelna-
me aan de Pro Tour uit te sluiten. Of de Pro
Tour werkelijk een verbetering zal blijken te
zijn, kan alleen de toekomst uitwijzen. Het is
in ieder geval een dappere poging van de
UCI het prof wielrennen te hervormen.n

1974: het trauma en de rivaliteit

Voorgeschiedenis

In de tijd dat ballenjongens in het stro naast
de zijlijn lagen te wachten om de bruinleren
bal terug in het veld te werpen en pijproken-
de coaches hun hoed rechtzetten alvorens
aanwijzingen te geven aan de amateur-spe-
lers op het modderige veld, speelde het
Nederlands elftal haar eerste WK. Keepers
droegen wollen truien en een pet, en scheids-
rechters colberts. Het publiek stond langs de
zijlijn onder de bomen of zat in het stadion
waar een touw, gespannen tussen losstaande
paaltjes, de tribune scheidde van het veld.
Op de achterlijn, pal naast het doel, zaten
fotografen geknield en verdrongen elkaar
voor het beste shot. 
Het was 1934 en het Nederlands elftal betrad
kortstondig het wereldpodium van het voet-
bal. Meer dan een figurantenrol was er voor
Oranje niet weggelegd, want na de 2-3 neder-
laag tegen Zwitserland in de eerste wedstrijd,
kon de ploeg alweer naar huis. Vier jaar later,
in eenzelfde scenario, verloor het elftal met
3-0 van Tsjecho-Slowakije en kwam er, zon-
der hoofdrollen, een voorlopig einde aan de
toernooicarriére van Oranje. Vanaf die tijd
speelde het Nederlands elftal uitsluitend
kwalificatiewedstrijden en oefenduels, waar-
bij de jaarlijkse ontmoeting met België, de
‘derby van de lage landen’, het hoogtepunt
vormde.
Ook na de oorlog bleef Nederland een klein
voetballand dat zelden van de grootmachten
wist te winnen. Begin jaren vijftig vertrok-
ken de beste spelers naar het buitenland,
omdat de KNVB weigerde het profvoetbal in
te voeren. Deze spelers werden na hun ver-
trek niet meer opgeroepen voor het nationale
team en het niveau van Oranje bereikte een
dieptepunt. In 1949 won Nederland met spe-
lers als Wilkes en De Munck nog met 4-1
van Frankrijk, in 1950 werd er met 7-2 van
België verloren. In 1953 organiseerden enke-
le in Frankrijk spelende Nederlandse profs
een benefietwedstrijd voor de slachtoffers
van de watersnoodramp. De in het buitenland
spelende Nederlanders versloegen het Franse
elftal en de KNVB ging overstag; het (semi-)
profvoetbal werd ingevoerd1, maar een voet-
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balgrootmacht was Nederland nog lang niet.
In 1956 speelde Nederland voor het eerst
sinds de oorlog tegen West-Duitsland, dat
twee jaar eerder in een wonderlijk verlopen
finale de favoriete Hongaren had verslagen
in de strijd om het wereldkampioenschap.
Tot 1937 speelden de landen regelmatig
tegen elkaar, maar de oorlog had aan deze
traditie een einde gemaakt en de KNVB had
een vriendschappelijke wedstrijd lange tijd
niet aangedurft uit angst voor relletjes. Op
14 maart was het echter zover. De wedstrijd
werd gespeeld in het Rheinstadion van
Düsseldorf en minstens tweeduizend
Nederlanders reisden per trein naar het stadi-
on om de wedstrijd te kunnen zien. Op een
besneeuwd veld scoorde Abe Lenstra twee
keer. Na het laatste fluitsignaal kwamen de
supporters het veld opgerend en namen zij
Lenstra op de schouders. Nederland had de
wereldkampioen verslagen. De Nederlandse
kranten waren de volgende dag vol lof, want
‘na België was Duitsland toch wel onze
grootste rivaal.’2 Tot 1974 speelden
Nederland en West-Duitsland nog drie keer
tegen elkaar. In 1957 werd het 2-1 voor
Duitsland, in 1959 zelfs 7-0 en in 1966 ver-
loor Nederland met 2-4.  
Vanwege de geringe successen en het matige
niveau van het Nederlands elftal nam de
belangstelling voor interlands in de jaren
zestig steeds verder af. Nederland wist zich
niet te plaatsen voor de eindronden van de
toernooien terwijl de clubs internationaal
steeds beter gingen presteren. De aandacht
van de supporters verschoof van het
Nederlands elftal naar Europa Cup wedstrij-
den van Ajax en Feyenoord.
In 1966 bereikte Ajax voor het eerst de
kwartfinale van het Europa Cup 1 toernooi
door Liverpool in een mistig Olympisch
Stadion met 5-1 te verslaan. Het volgende
seizoen werd Ajax in de eerste ronde al uit-
geschakeld, maar in 1968-69 bereikte het als
eerste Nederlandse club de finale.
Internationaal gezien telde de club, met
Rinus Michels als trainer en sterspelers
Cruijff en Keizer, mee. 

In het seizoen 1969-70 werd Feyenoord de
beste club van Europa nadat het Celtic in de

finale van het Europa Cup 1 toernooi had
verslagen. De fans kwamen massaal naar de
Coolsingel om hun team te huldigen. Het
Nederlandse clubvoetbal behoorde tot de top
van Europa, want het volgende seizoen
(1970-71), en de twee seizoenen daarna
(1971-72, 1972-73), was het Ajax dat de titel
won door achtereenvolgens Panathinaikos,
Inter Milan en Juventus in de finale te ver-
slaan. 

Het Nederlands elftal speelde nog altijd
zwak en wist zich niet te plaatsen voor het
WK van 1970 in Mexico of het EK dat in
1972 in België gehouden werd. Tijdens de
kwalificatiereeks voor het WK ’74 verander-
de dit. Nederland wist zich te plaatsen voor
de eindronde, weliswaar met de hakken over
de sloot en ten koste van België, want in de
beslissende wedstrijd werd een rechtmatig
Belgisch doelpunt afgekeurd waardoor
Nederland zich plaatste en België niet. 

Zonder ervaring ging Nederland in 1974 naar
het WK in West-Duitsland, want de toernooi-
en uit de jaren dertig waren van een andere
tijd, die voor het voetbal in 1974 tot een grijs
verleden behoorden. Daarbij waren het ook
niet meer dan twee blauwe maandagen
geweest. Het enthousiasme voor het
Nederlands elftal bij het publiek groeide
nauwelijks, ook niet na kwalificatie. Het
team was samengesteld uit spelers van de
beste clubs van Europa, maar Oranje bete-
kende nu eenmaal verlies. 

De KNVB stelde Rinus Michels aan als
supervisor, omdat bondscoach Fadrhonc niet
genoeg overwicht op de spelers had. Michels
onderwierp de selectie, onder andere
bestaande uit Cruijff, Van Hanegem,
Neeskens, Rep, Rensenbrink en Krol, in
Zeist aan een zware training. Het systeem
dat hij liet spelen leek op dat van Ajax en
kreeg de naam ‘totaalvoetbal’. De backs
kwamen langs de zijlijn naar voren en wis-
selden met de buitenspelers van positie. De
linies schoven voortdurend in en uit elkaar,
waarbij de bal snel werd rondgespeeld. Alle
spelers moesten bij een aanval kunnen wor-
den betrokken en verdedigen gebeurde ook
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voorin. De bedoeling was dat het de tegen-
stander zou gaan duizelen als door dit snelle
spel de kleur oranje overal en voortdurend
opdook en het leek alsof zij met twintig man
speelden in plaats van elf.

Het toernooi
Zonder hoge verwachtingen reisde het
Nederlands elftal naar West-Duitsland.
Hoewel Nederland in het buitenland wel als
dé outsider van het toernooi werd gezien,
was in eigen land het behalen van de tweede
ronde een goed resultaat en rekende de spe-
lers slechts op kleine aantallen Nederlandse
toeschouwers. Maar op 15 juni veranderde
alles. Nederland speelde haar eerste wed-
strijd tijdens een modern WK tegen Uruguay.
In het stadion van Hannover waren 25.000
Nederlandse supporters aanwezig, voor een
groot deel in Duitsland gelegerde
Nederlandse militairen. Ze waren gekleed in
het oranje en zongen Oudhollandse liedjes
als De Zilvervloot. Het Oranje legioen, dat
na de wedstrijden in Frankrijk (1953) en
West-Duitsland (1956) een stille dood
gestorven was, leek herboren.3

Vooraf had Michels gezegd dat hij Uruguay
beter vond dan wereldkampioen Brazilië,
maar tijdens de wedstrijd waren de
Uruguayanen nergens. Nederland speelde
snel, aanvallend én afwisselend Uruguay van
het veld. Johnny Rep scoorde  twee keer.
Voor het eerst in haar geschiedenis won
Nederland een WK-wedstrijd. Met aantrek-
kelijk voetbal en haar langharige, nonchalant
uitziende, stoere spelers had Nederland in
zowel binnen- als buitenland voetballiefheb-
bers voor zich gewonnen. Ook de Duitsers
flirtten met Oranje. Trotse fans liepen na
afloop door de straten van Hannover, waar
zij door Duitsers werden begroet en de spe-
lers werden bij hun hotel opgewacht door
applaudisserende dorpsbewoners.4

Na de gewonnen wedstrijd groeide het
enthousiasme ook in Nederland. De vraag
naar kaarten voor de volgende twee poule-
wedstrijden was zo groot dat de officiële ver-
koper van de KNVB het grootste WK-ver-
koopkantoor buiten West-Duitsland werd. In

een paar dagen werden 60.000 toegangsbe-
wijzen verhandeld.5 Naar de tweede poule
werd door de Nederlandse supporters nog
niet gekeken. De fans handelden stap voor
stap, wedstrijd voor wedstrijd. 

In de tweede wedstrijd speelde Nederland
met 0-0 gelijk tegen Zweden. Toch was het
een goede wedstrijd geweest, waarin
Nederland aanvallend had gespeeld en bij
Cruijff alles goed leek te gaan. Hij wist iede-
re tegenstander te passeren en toonde de
wereld een schijnbeweging, die zij nog nooit
had gezien. De BBC bleef het fragment van
Cruijff die een voorzet lijkt te geven, maar
de bal rap en lenig achter zijn standbeen
langs haalt en vervolgens de andere kant op
rent, jarenlang herhalen en noemde het de
Cruijff turn. 

Het Nederlands elftal werd poulewinnaar
nadat het Bulgarije met 4-1 verslagen had en
mocht door naar de tweede ronde, die ook
weer uit een poule bestond. De nieuwe
tegenstanders waren Oost-Duitsland, winnaar
van poule 1, Argentinië en wereldkampioen
Brazilië. De winnaar van deze groep speelde
de finale. Zover was het nog lang niet, maar
een feest was het wel. Voor het eerst sinds
lange tijd nam Oranje deel aan het WK, voor
het eerst werd er een wedstrijd gewonnen op
het toernooi én de volgende ronde bereikt.
Oranje speelde zelfs een hoofdrol, want zij
kreeg volop aandacht in de buitenlandse
pers. Duitse kranten waren lovend over het
snelle spel van de vleugelspelers en zagen
Nederland bovendien kans maken op de titel.

De supporters waren uitgedost in het Oranje,
zongen het Wilhelmus mee uit volle borst,
wat ook een nieuw verschijnsel was en in
Nederland werden velen kleurentelevisies
aangeschaft, zodat niemand iets van dit
Oranjefeest hoefde te missen. Mensen gin-
gen gezamenlijk naar het café waar de eigen-
aar zijn nieuwe aanwinst een prominente
plaats gegeven had of ontvingen de buren,
die op hun eigen zwart-wit televisie niet kon-
den zien hoe Oranje het stadion gekleurd
was.
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De finale kwam dichterbij en steeds meer
mensen gingen geloven dat het mogelijk
was: Nederland wereldkampioen. Het ‘totaal-
voetbal’ leek onverslaanbaar, captain Cruijff
en zijn spelers waren iedere tegenstander te
snel af. Argentinië werd met 4-0 van de mat
geveegd en ook Oost-Duitsland kon de snel-
heid van het voortdurend jagende Oranje niet
aan. ‘Wie Nederland klopt, wordt wereldkam-
pioen’,6 zei, Roberto Perfumo, de aanvoerder
van Argentinië. Na de overwinning op de
DDR was Nederland verzekerd van een
plaats bij de laatste vier, wat het zelfvertrou-
wen van spelers en publiek deed groeien. 

Op 3 juli 1974 speelde Nederland tegen
Brazilië dat, om de finale te bereiken, moest
winnen, Nederland had genoeg aan een
gelijkspel. Het werd een harde wedstrijd met
veel overtredingen aan beide kanten. Johan
Neeskens, die in de eerste helft bijna een
minuut bewusteloos op het veld had gelegen
nadat hij tegen de grond was geslagen door
een Braziliaanse verdediger, scoorde de eer-
ste goal. Johan Cruijff maakte 2-0 en, wat
niemand van tevoren had gedacht was
gebeurd: Nederland ging naar de finale van
het WK. 

Op 7 juli in München zou Nederland West-
Duitsland ontmoeten. Optimisme overheerste
bij spelers en supporters. Waarom zou
Nederland niet ook de titel kunnen bemachti-
gen? Niemand had van tevoren gedacht dat
Oranje de finale zou halen, dus alles was
mogelijk. En wie kon dit Nederlands elftal
met haar snelle, aanvallende spel dat door
voetballiefhebbers wereldwijd als een bevrij-
ding werd ervaren, nog stoppen? Op 7 juli
1974 werd Nederland wereldkampioen,
althans dat was de gedachte.

De Finale
Op dinsdag 2 juli verscheen in de Duitse
krant Bild-Zeitung een artikel waarin onthuld
werd dat een aantal spelers van het
Nederlands elftal hadden deelgenomen aan
een nachtelijke zwempartij met enkele naak-
te Duitse meisjes. In het Nederlandse kamp
werd dit voorval afgedaan als een verzinsel.
Michels schaarde het onder koudeoorlogvoe-

ring, wat nu eenmaal hoorde bij zo’n groot
toernooi. ‘Voetbal is oorlog’, zei hij en wilde
er verder geen aandacht aan schenken. In de
Nederlandse pers werd het incident uitgelegd
als stemmingmakerij van Duitse kant met de
bedoeling onrust te zaaien in het
Nederlandse team. Volgens de spelers was
het effect echter het tegenovergestelde. Arie
Haan zei in de Volkskrant: “Als we in de fina-
le tegen West-Duitsland moeten spelen, hoeft
Michels geen woord te zeggen.” 7 

Zodoende waren de verhoudingen al op
scherp gezet voordat bekend was dat
Nederland en West-Duitsland elkaar daad-
werkelijk in de finale zouden ontmoeten. Na
de winst op Brazilië was het een feit.
Michels, die het gehele toernooi zijn pers-
conferenties in vier talen had gegeven, wei-
gerde nog langer Duits te spreken. Hij had de
handschoen opgepakt. Later zou hij toegeven
dat het creëren van een gezamenlijke vijand
voor hem en zijn spelers, deel uitmaakte van
zijn tactiek, die de teamgeest moest verster-
ken en de concentratie bewaren. De spelers
waren al een aantal weken van huis en de
verveling was toegeslagen. Daarbij waren
alle verwachtingen ruimschoots overtroffen
en maakte een soort arrogante nonchalance
zich van hen meester. 

De Tweede Wereldoorlog was op de finale-
dag niet op de voorgrond aanwezig. Niet bij
de spelers en niet bij het publiek. Van de
Nederlanders was het alleen van Van
Hanegem bekend dat hij de Duitsers ‘niet
moest’. Hij had geen enkele Duitse journalist
een interview gegund, waarschijnlijk kwam
dit doordat hij in de oorlog veel familieleden
had verloren tijdens een bombardement.8 Bij
de overige spelers had de koudeoorlogvoe-
ring zijn werk gedaan. Ze vonden de
Duitsers arrogant en voelden zich superieur.

Volgens Berti Vogts speelde de oorlog bij het
Duitse elftal in zoverre een rol dat zij allen
kinderen waren van de wederopbouw, opge-
groeid met de mentaliteit van samenwerking
en ‘de schouders eronder zetten’ om van
Duitsland weer een geaccepteerde staat te
maken en voor de Duitsers zelf een beter
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leven te bereiken. Strijdlust, doorgaan tot de
laatste minuut, werd hen van jongs af aan
bijgebracht, en zoals Breitner aanvulde,
“Duitse kinderen leren dat winnen het
belangrijkste is, niet het plezier.”9 

Op 7 juli 1974 in de catacomben van het
Olympisch stadion in München zat die
Deutsche Mannschaft zenuwachtig in de
kleedkamer. Bundestrainer Helmud Schön
zei tegen zijn spelers dat als ze straks in de
tunnel naar het veld naast een Nederlander
zouden staan die hen aankeek, ze terug
moesten kijken. “Niet wegkijken!”10 De
Duitse spelers mochten zich niet laten ken-
nen. Paul Breitner vertelde dertig jaar later
dat ze toen in de kleedkamer de
Nederlanders konden horen zingen en
lachen. Ze hadden het gevoel dat ze belache-
lijk gemaakt werden. De Nederlanders
gedroegen zich alsof ze wereldkampioen
waren en zongen dat ook. Langzaam maak-
ten de zenuwen plaats voor woede.11

Toen scheidsrechter Taylor het startsignaal
gaf en Cruijff aftrapte, dacht Günter Netzer
dat de catastrofe begonnen was. In alle rust
speelde de Nederlanders de bal rond: van
Cruijff naar Van Hanegem, naar Neeskens,
naar Krol en zo veertien keer zonder dat er
een Duitser tussen kwam. Alle spelers, met
uitzondering van de Nederlandse keeper,
bevonden zich op de Duitse helft. Cruijff
versnelde zijn pas en rukte op richting Duits
strafschopgebied. Op de rand werd hij getac-
keld door verdediger Hoeness en liet zich
binnen de lijnen vallen. Penalty. Aanvoerder
Beckenbauer maakte een afwijzend gebaar
en beet Taylor toe: “You are an Englishmen.”
Zoals hij later toe zou geven, probeerde hij
met deze opmerking de suggestie te wekken
dat de scheidsrechter vanwege zijn Engelse
nationaliteit en de Tweede Wereldoorlog
vooroordelen ten opzichte van Duitsers zou
hebben.12 Heel even speelde de oorlog mee.
Het was de enige concrete verwijzing naar
de geschiedenis op deze zomerse dag.

Johan Neeskens schoot de penalty in het doel
en Nederland leidde de wedstrijd na ander-
halve minuut. “Toen deed Nederland iets wat

je niet met Duitsers moet doen: ze belache-
lijk maken. Zeker niet in eigen land. Ze gin-
gen trager lopen, het werd arrogant,” vertel-
de Netzer.13 Nederland liet de bal in de
prachtigste patronen over het gras rollen en
toonde haar technische superioriteit, maar
scoorde niet. Johnny Rep: “We wilden de
Duitsers voor gek zetten. We dachten er niet
over na, maar deden het wel, door de bal
almaar rond te spelen. We vergaten een twee-
de goal te scoren. Als je een film van de wed-
strijd ziet, kun je zien dat de Duitsers steeds
kwader werden.” 14 Van Hanegem kon het
niet schelen als Nederland met slechts 1-0
zou winnen, “zolang we ze maar verneder-
den.”15 

De Duitse spelers werden inderdaad razend.
De bal die van Nederlandse voet naar
Nederlandse voet rolde, werkte als een rode
lap op een stier. “We vroegen ons af of dit
rondspelen effectief was… Dit pikken we
niet! Dit moet bestraft worden,” dacht Reiner
Bonhoff.16 Volgens Breitner had dit niets te
maken met strijdlust, het was louter plichts-
besef. Met de Duitse eer moest niet gesold
worden. In de 25ste minuut maakte
Duitsland gelijk, ook uit een strafschop.
Hölzenbein had zich in het Nederlandse
strafschopgebied met veel theater laten val-
len. Kort voor rust, in de 43ste minuut, kwa-
men de Duitsers na een goal van Gerd
Müller zelfs op voorsprong en sprak televi-
siecommentator Herman Kuiphof de histori-
sche woorden: “Zijn we d’r toch nog inge-
tuind, zijn we d’r toch nog ingetuind!” 

Tijdens de tweede helft was Nederland de
betere partij, maar scoorde niet. Een onver-
wacht harde bal van Neeskens stuitte op
Maier, die min of meer
per ongeluk op de goede
plaats stond en de
Engelse scheidsrechter
voorkwam dat de stand
in 3-1 eindigde door een
Duits doelpunt af te keu-
ren. Taylor blies het
eindsignaal en
Nederland verloor de
finale van West-
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Duitsland. Een toernooi lang had Oranje de
wereld betoverd met haar verassende spel.
De spelers waren goochelaars met voeten als
toverstokjes, maar de finale was een brug te
ver, één wedstrijd te veel geweest.
Een vreemde mengeling van teleurstelling en
euforie was voelbaar in het land.
Teleurstelling vanwege het verlies, verdriet
zelfs. Van Hanegem stond scheldend naast de
zijlijn en Ruud Krol liep als verdoofd nog
voor de eindceremonie de catacomben in.
Het centrum van Amsterdam was verlaten en
een enquête twintig jaar later wees uit dat
menig Nederlander nog wist waar hij deze
avond was en wat hij deed na afloop van de
wedstrijd.17 Maar de volgende dag werd het
Nederlands elftal op het bordes van de stads-
schouwburg in Amsterdam toegejuicht door
een grote menigte. Van koningin Juliana kre-
gen de spelers een lintje en samen met Joop
den Uyl liepen ze in polonaise door de tuin
van het Catshuis. Het verlies werd gevierd.

Gaandeweg maakte de tevredenheid met zil-
ver plaats voor ongenoegen vanwege het
gebrek aan goud. 1974 was niet langer het
jaar van de onverwacht behaalde tweede
plaats, maar werd het jaar van de met hoofd-
letters geschreven Verloren Finale. Het ver-
lies werd als onrechtvaardig beschouwd.
Nederland had de wereld het meest inventie-
ve én het mooiste voetbal laten zien, maar
West-Duitsland had de titel op mentale
kracht gewonnen. Menig Nederlander vond
dat onterecht, want ‘wij’ waren de besten
geweest en de besten horen te winnen, dát is
sport. Pas dertig jaar na dato, met het ver-
schijnen van de studie van Auke Kok, komt
er enige herziening op deze visie. Hij toont
aan dat Nederland de nederlaag aan zichzelf
te danken had, dat hoogmoed kwam voor de
val. Tijdens de tussenliggende dertig jaren
werd de Verloren Finale echter als trauma-
tisch ervaren en stond bij voetballiefhebbers
zelfs bekend als ‘het trauma van ‘74’.

Nederland had een nieuwe rivaal overgehou-
den aan het WK. De oorzaken voor de moei-
zame verwerking van het verlies van de fina-
le lagen voor een deel buiten het voetbal. Na
1974 was iedere wedstrijd tegen West-

Duitsland beladen met het verleden. Naast de
wil om de nederlaag van het WK te revan-
cheren, had het toernooi plaatsgevonden op
een moment dat de Tweede Wereldoorlog
hernieuwd in de belangstelling stond.
Nederland had haar oorlogsverleden nog niet
verwerkt zodat het verliezen van een belang-
rijke voetbalwedstrijd tegen West-Duitsland
op dit moment, ook aan die geschiedenis
gekoppeld kon worden. Dit gebeurde niet
direct, maar vond geleidelijk plaats.
Samenvattend kan gezegd worden dat het
samenvallen van de hernieuwde belangstel-
ling voor het oorlogsverleden en de opkomst
van Nederland als voetbalgrootmacht in
1974, de langdurige rivaliteit met West-
Duitsland in gang heeft gezet. 
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