
46 RUNNER’S WORLD | MAART 2017

Plotseling duikt de Boston Marathon 
bombing van 2013 op in vier films 

tegelijk. We spreken getuigen, 
slachtoffers en filmmakers. ‘Dit voelt 

voor mij als te kort na de ramp.’

‘BOSTON’ 
IN DE FILM

TEKST DIEDERIK VAN HOOGSTRATEN
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loze rimpels. Daurat was dat jaar een van de 27 
duizend marathonlopers die zich na intensieve 
training hadden gekwalificeerd; Boston vereist 
scherpe kwalificatietijden. Al die lopers hebben 
hun verhaal over de topdag die een rampdag 
werd. Daarnaast stonden zeker een half miljoen 
mensen te juichen op deze Patriots Day; het is de 
derde maandag van april een lokale feestdag in 
Boston, om de revolutie van 1776 en de oudste 
moderne marathon ter wereld te vieren. Ook 
deze toeschouwers kampen met fysieke of emo-
tionele littekens.
Een andere categorie zijn de politiemensen die 
na de aanslagen dagenlang moesten jagen op de 
daders. De stad ging op slot, een gigantische man 
hunt was live te volgen op de lokale televisie-
zenders. Alsof het trauma van de afgerukte lede-
maten bij een marathonfinish niet genoeg was, 
volgde daarop een wild-west-achtige schiet-
partij in een gewone woonwijk. Pas toen Tamer-
lan Tsarnaev dood was en zijn broer Dzhokhar 
opgepakt, kon Boston ademhalen en werkelijk 
beseffen wat er was gebeurd.

STERK EN SNEL
Over de dagen na de bommen gaat Patriots Day, 
een mengsel van actie en drama, momenteel te 
zien in de bioscopen. Regisseur Peter Berg 
mengt het ware verhaal met fictieve karakters 
en nieuwsbeelden. Het is een bekende techniek 
die hij ook gebruikte in Deepwater Horizon 
(2016). Het gevolg is een sterk gevoel dat je erbij 
was en aan de hand van de politieman die Mark 
Wahlberg speelt van binnenuit kunt begrijpen 
hoe Boston werd getroffen.
Dat is natuurlijk een illusie. Maar tijdens een 
ontmoeting met Berg en Wahlberg in Los Ange-
les vertellen ze dat het ‘openbreken’ en delen van 
de traumatische herinneringen wel een doel 
was. ‘Ik zie dit niet als Amerikaans verhaal,’ zegt 
de regisseur. Hij was toevallig in New York op 
11 september 2001, en in het Franse Nice op 
14 juli 2016 toen een vrachtwagenterrorist daar 
dood en verderf zaaide. ‘De reacties zijn univer-
seel, dat wil ik laten zien. Mensen rennen naar 
het probleem toe om te helpen, om samen te 
zijn.’ Hij is even stil. ‘Ik ben geen hardloper, 
maar het is duidelijk dat runners helemáál zo in 
elkaar zitten.’
Niet angst maar moed overheerste in de uren en 
dagen na de aanslag. Lopers die op het punt ston-
den na ruim vier uur te finishen, sprongen over 
verwrongen dranghekken heen om tourniquets 
aan te leggen. Beveiligingsmensen droegen 
slachtoffers zonder voeten naar ambulances. 

C
écile Daurat (43) is klein, licht, sterk, 
ambitieus, geduldig en zelden tevreden: 
de kenmerken van een marathonloper. 
Als Franse journaliste woont ze al sinds 
haar studietijd in de Verenigde Staten. 
Boston is haar lievelingsstad. Ze liep de 
beroemde marathon zeven keer, om 
vaak in de top-100 van de vrouwen te 

eindigen met een tijd van onder de drie uur.
Maandag 15 april 2013 was een frisse voorjaars-
maandag. Daurat zette een persoonlijk record 
neer van twee uur en 54 minuten. ‘Het was mijn 
greatest run,’ vertelt ze. ‘Feilloos getraind. Perfect 
weer. Na afloop zag ik Joan Benoit Samuelson, 
een van de grootste marathonlopers aller tijden. 
De wereld kon niet meer stuk.’
Toen ontploften om tien voor drie – de raceklok 
stond op 4:09 – vlak na elkaar twee bommen, 
luttele meters van de finishlijn aan Boylston 
Street. Er vielen drie doden en 264 gewonden. 
En nu, vier jaar na dato, zijn er opeens vier films 
tegelijk. Twee Hollywoodproducties en twee 
documentaires brengen gedetailleerd en mee-
slepend het leed van die dag in beeld. 
In haar hotel bij de eindstreep had Daurat net 
gedoucht en nog niet gegeten toen ze de explo-
sies hoorde. In paniek rende ze naar buiten, de 
bloederige chaos in. Ze moest uit zien te vinden 
of haar lopende vrienden nog leefden. Ze wilde 
familie bellen, wat niet lukte. Daurat dwaalde 
rond en deed wat verslaggeverswerk. Uiteinde-

lijk liep ze na de marathon 
nog zo’n vijftien kilometer 
door het centrum. ‘Totaal in 
shock. Verdoofd.’
Zo onderging de marathon 
van 2013 een gedaantever-
wisseling voor iedereen die 
meeliep en toekeek. Een loop-
festijn werd een herinnering 
aan een terreuraanslag. 
De doden en gewonden – 
velen zonder benen – houden 
Daurat soms wakker. ‘De 
horror die volgde op mijn PR 
maakte het onmogelijk om 
aan die dag te denken zonder 
een zwaar schuldgevoel. Die 
schuld spookt nog altijd rond 
in mijn hoofd.’
Het individuele trauma is 
ook collectief, zoals na elke 
terreuraanslag. De pijn en 
angst zijn als stenen in een 
vijver, met schijnbaar einde-

Cécile Daurat in 
2013, vlak voor 

de explosies.
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Artsen die zelf net een marathon in de benen 
hadden, sloegen aan het opereren. Een stoïcijnse 
agent stond urenlang bij het bedekte lijkje van 
het jongste slachtoffer, Martin Richard (8), dat 
niet mocht worden verwijderd zo lang het poli-
tieonderzoek liep.
Het vertoon van collectieve kracht en een opge-
heven hoofd leidde tot een motto dat nu elk jaar 
opduikt rond de marathon: ‘Boston Strong’. De 
middelgrote stad stond altijd al bekend om haar 
gevoel van trots en don’t mess with us-identiteit. 
In 2013 werd die mentaliteit alleen maar verder 
aangescherpt. 
Mark Wahlberg komt uit Boston. Zijn middel-
bare school was vlakbij van de finishlijn. Elk 
jaar was het een feest om erbij te zijn, zegt hij. 
‘Het is veranderd na 2013, maar ten positieve,’ 
vertelt hij. ‘Boston is extreem divers en tegelijk 
is er een extreem gemeenschapsgevoel. Als je nu 
naar de marathon gaat, is het nóg sterker. 
Daarom willen jullie ‘m toch allemaal lopen?’ 
Hij grinnikt. ‘Ik moet er niet aan denken, maar 
jullie wel.’
De vraag of vier jaar na dato te snel is voor een 
speelfilm, blijft gevoelig voor wie erbij was. 
Cécile Daurat zegt van wel. ‘Dit voelt als te kort 
na de ramp. Ik kan me niet voorstellen dat je 
beelden zou willen zien als je slachtoffer was of 
iemand kende.’

Berg vertelt dat hij tijdens zijn onderzoek talloze 
betrokkenen sprak over die vraag. ‘Uiteindelijk 
verwelkomde de gemeenschap in Boston ons 
met open armen. Hardlopers, de politie, slacht-
offers, iedereen.’ Wahlberg twijfelde evenmin 
lang. ‘Ik besefte dat íemand een film zou maken. 
Of twee, of drie. Ik moest het zelf doen, zodat het 
goed zou gebeuren, met respect voor de lokale 
cultuur en slachtoffers. Ik denk nu eerder: niet 
snel genoeg. Dit soort dingen gebeurt overal. 
We moeten laten zien hoe je óók kunt reageren.’

EEN PLEK GEVEN
Een jaar na de aanslagen stond Wahlberg bij de 
finishlijn, overmand door emoties. Ook Daurat 
had die ochtend in stilte de streep voor het eerst 

HET VERTOON VAN COLLECTIEVE 
KRACHT LEIDDE TOT EEN MOTTO: 
‘BOSTON STRONG’

Slachtoffer op 
kunstbenen na zijn 
finish in 2016.
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bezocht. Ze huilde terwijl toeristen foto’s namen 
van de blauw-gele finishbalonnen. Later die dag 
zag Wahlberg Meb Keflezighi glorieus winnen; 
de eerste Amerikaanse winnaar sinds 1983. 
Even later keek hij bewogen toe hoe Patrick 
Downes op zijn kunstbenen over de streep 
kwam. 
Downes en zijn vrouw Jessica verloren in 2013 
alle twee hun benen toen ze als toeschouwers 
vrienden stonden aan te moedigen. Patrick was 
als student psychologie al geïnteresseerd in 
trauma. Nu beseft hij dat hij geen idee had hoe 
het echt werkte. ‘Je denkt: dat overkomt een per-
soon,’ zegt Downes (36), ‘maar het raakt alle 
mensen om de getroffenen heen. Een gemeen-
schap, een hele stad wordt getraumatiseerd.’ 
Bewegen en vooral hardlopen was cruciaal voor 
hun lichamelijke en mentale wederopstanding, 
vertelt Downes. Maar als, inmiddels gediplo-
meerd, psycholoog wil hij meer dan sporten. 
‘Ik weet nu van binnenuit wat er gebeurt na een 
traumatische klap. Nu voel ik me geroepen om 
het nog beter te begrijpen en om slachtoffers 
echt te helpen.’
Downes vindt het niet te vroeg voor de film, 
waarin zijn karakter een bijrol speelt. ‘Boston is 
een soort lopende band van spirit. De marathon 
is een gigantische parade en dat zal het blijven. 
Films kunnen helpen om een plek te geven aan 
dat moment van ellende. We moeten niet blij-
ven hangen in misère.’
Jon Dunham, hardloper en filmmaker, herkent 
die behoefte. Zijn documentaire heet eenvou-
digweg Boston. In april zal die vlak voor de mara-
thon in de stad zelf in première gaan. Het is een 
volledige geschiedenis van de beroemdste mara-

thon ter wereld: van de kleine race die eind 
negentiende eeuw voor het eerst door een hand-
vol mannen werd gelopen tot en met de klappen 
van 2013. In Dunhams historische perspectief 
zijn de aanslagen slechts een recent onderdeel.
Hij was het jaar vóór de aanslagen al begonnen 
en dacht dat hij het project misschien moest 
afblazen. Maar het marathonbestuur en hijzelf 
beseften dat iemand de bij voorbaat historische 
race van 2014 moest vastleggen op film. ‘Ieder-
een was nog in shock,’ zegt Dunham. ‘Maar vlak 
voor de marathon van 2014 besloten we: dit is 
het verhaal.’
Waarom is Boston zo bijzonder, nog los van het 
feit dat het de eerste marathon is die door islami-
tisch terrorisme werd getroffen? ‘Al vanaf het 
begin kwamen lopers uit de hele wereld naar 
Boston,’ zegt Dunham. In zijn film is te zien hoe 
de marathon van invloed is geweest op die van 
Japan, Australië en tal van andere landen. ‘Mijn 
documentaire is eigenlijk het verhaal van onze 
sport,’ zegt Dunham. ‘Boston is de grootvader 
aller marathons; het begin. Elke hardloper in 
Nederland, Brazilië of Kenia kan in mijn film 
het verhaal van de loopsport zien.’
Cécile Daurat blijkt na een tijdje nadenken toch 
wel nieuwsgierig te zijn naar de vier films. Bren-
gen ze de spirit van ‘Boston Strong’ in beeld? Wat 
ze in de stad tijdens al haar marathons ervoer 
was uniek. ‘Op die dag word je één met lopers en 
toeschouwers. Het is totale solidariteit. Dat was 
na de aanslagen nog meer dan anders.’ 
Zelf woont ze in Pennsylvania, waar ze door de 
bossen rent met haar hond. Maar voor Daurat en 
veel andere hardlopers blijft Boston anders: 
‘Mijn geadopteerde thuisplek’. ■

4 X BOSTON 
DE FINISHLIJN VAN DE 
MARATHON VAN BOSTON 
VERANDERDE IN 2013 IN 
EEN BLOEDBAD. TWEE 
NIEUWE SPEELFILMS EN 
TWEE DOCUMENTAIRES 
BESTEDEN AANDACHT 
AAN DE RAMPDAG.

PATRIOTS DAY. Actiefilm 
met Marc Wahlberg als 
agent die de aanslagplegers 
helpt opsporen na de 
aanslag. Nu in de bioscoop.

BOSTON STRONG. Drama 
over een van de zwaar-
gewonden die weer leert 
hardlopen. Jake Gyllenhaal 
in de hoofdrol. Later dit jaar 
in de bioscoop. 

BOSTON. Documentaire 
over de roemrijke geschiede-
nis van de Boston Marathon, 
tot en met 2013. Later dit jaar 
te zien op Netflix of een 
andere streamingdienst.

MARATHON: THE PATRIOTS 
DAY BOMBING. Documen-
taire over slachtoffers en 
nabestaanden van de doden. 
Op HBO voor abonnees.

Rechts: 
Wahlberg in 
Patriots Day.
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