
Haar leven had heel anders kunnen lopen. 
Samen met haar Israëlische echtgenoot, 
schermcoach Andre, genoot Ankie Spitzer 
in de zomer van 1972 van de Olympische 
Spelen in München. Ze had hem enkele 
jaren eerder leren kennen op de Haagse 
schermschool waar hij lesgaf. Begin 1971 
trouwden ze, waarna ze naar Israël 
verhuisden. In juli 1972 werd hun dochter-
tje Anouk Yael geboren. Een maand later 

brachten ze haar onder bij Ankie’s ouders 
in Den Bosch en reisden ze met zijn 
tweeën naar München voor de Spelen. 

Ziekenhuis
Daar was het één groot feest, overal was 
muziek en gezelligheid. Terwijl ze zich 
vermaakten, kregen ze een verontrustend 
telefoontje: hun dochtertje was in het 
ziekenhuis opgenomen. Halsoverkop reisde 

Ankie terug. Toen zijn schermers waren 
uitgeschakeld, arriveerde ook Andre. 
Zondag 3 september brachten ze groten-
deels in het ziekenhuis door. Omdat het 
beter ging met Anouk, besloten ze daarna 
nog vrienden op te zoeken in Den Haag. 
De volgende ochtend ging Andre met de 
trein terug naar München.

Hinderlaag
Hij lag daar te slapen toen Palestijnse 
terroristen het verblijf van de Israëli’s 
binnendrongen. Twee van schoten ze direct 
dood, Andre en acht anderen werden 
gegijzeld. Israël weigerde toe te geven aan 
de Palestijnse eisen, uiteindelijk werd 
ingestemd met een vrijgeleide. De terroris-
ten zouden met gijzelaars naar Caïro
 vliegen, waar ze hen zouden vrijlaten. 
Daar had de Duitse politie een hinderlaag 
gelegd om de gijzelaars te bevrijden. Het 
liep uit een drama: Andre en de andere 
Israëli’s kwamen om. Vijftig jaar lang zocht 
Ankie Spitzer naar de waarheid over de 
aanslag, maar de Duitse overheid werkte 
haar tegen. Voor Ankie, de olympische 
weduwe doken Twan Huys en Evert-Jan 
O� ringa de archieven in. In dit tweeluik 
krijgt ze antwoord op de belangrijkste 
vragen omtrent de moord op haar man.

Ankie, de olympische weduwe vertelt het verhaal van Ankie Spitzer. Haar man Andre was een van de Israëlische 
slachto� ers van de Palestijnse terreuraanslag tijdens de Olympische Spelen van München in 1972.
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