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andaagvijftig jaargeledenbegonnendemarsenvanMartinLutherKingnaar
Montgomery.Twintig jaargeledenbezocht ik tervoorbereidingvande
OlympischeSpelen inAtlantahetMartinLutherKingCenteraldaarenraakte
aandepraatmeteenmilitantezwarte, diemijdecollectieveBelgischehistori-
scheschuld tegenoverdonkerAfrikawildeaanpraten.Tervervolledigingvan
hetplaatje enniet ter stereotypering,maarwel ter zakedoend:hijwasonder
invloedvanheteenenander.

Het toneeltjedreigde teontsporen toen ikhembezwoerdat ik–eerlijkwaar–onze
opeenvolgendeKingLeopoldsníétpersoonlijkhadgekend.Waarophijhandmatig
wildecheckenof iknietwatvandatgoudbijhaddat “deBelgenvandeCongolezen
haddengestolen”.
Ikkonhemsamenmeteensuppoostkalmeren. Enhoewedaar toekwamen,ben ik

vergeten,maarwevondenuiteindelijk eenconsensus inonzegemeenschappelijke
passievoorMichael Jordan,dieenkelemaandeneerderaaneencomebackwas
begonnen. “Sport isdeenigeplekwaar racisme isverdwenen,of tochbijna”, zeide
manengingzichopmijnkostennogeenbiertjehalen.
Die stelling–geenracisme insport – spooktnual twintig jaardoormijnhoofd.Het

waswatkortdoordebocht,maarer is iets van.Al eenkwarteeuwbestaatdehoofd-
mootvande top twintigvanbestbetaalde sportersuit zwarten, zonderuitzondering
AfricanAmericans.Geenenkele industriesector, die
ooknogeensvoor99procent inhanden isvanblan-
ken,kandat zeggen.Sport isdeultiememeritocratie,
waar loonnaarwerken (meestal)de regel is.Wie
presteert,wordtbetaald.
Affirmativeactionofpositievediscriminatie?

Nooit vangehoord indesport.Hetgingniethele-
maalvanzelf,maarJackieRobinsonwaszogoed
dathij inzijneentjede rassenscheiding inhet
Amerikaansebaseballwist te slopen.Wiegoed is –
blank, zwart, anderskleurig,man, vrouwofer tus-
senin–komtvanzelfbovendrijvenenzaldienover-
eenkomstigwordenvergoed.Die simpeleeconomi-
sche logica–enniet eenofandermannen-
masterplan teronderdrukking– isookmeteende
voornaamste redendatvrouwenminderworden
betaalddanmannen indesport.
Tussende lijnenvanhet sportveld is racismeeen

marginaal fenomeen.Herenderwordtnogwel een
sporteraangesprokenopzijnhuidskleur,maardat
wordtgelukkigmeteenuitvergroot engecorrigeerd.
Ronddevelden tiert racismewélnogweligendan
denktumisschienspontaanaandewedstrijd
Feyenoord-ASRomavanvorigeweek, toennaastde IvoriaanGervinhoeenopblaasba-
naanbelandde.Dewereld sprakschande. Ikook,want ikherinnermijnogeenwed-
strijd inonzecompetitiewaareenzwarte spelerbij eencornereen trosbananennaar
zijnhoofdkreeggegooid.
Ik snaptehetniet.DatFeyenoordenzijn legioenvroeger “Hamas,Hamas, alle

Jodenaanhetgas”enzohaddengeroepen tegenAjax (deJodenclub)enLouisvan
Gaalhaddengeschoffeerdnadat zijnvrouwoverledenwasaankanker,datwist ik
wel.Tuigvandericheldus, alhelemaalnadat zeeenhistorischmonument inRome
toturinoirhaddengedegradeerd.Maarhaddenzenuookal iets tegenzwartevoet-
ballers?
Ik riepeenex-collegaenFeyenoordfan,die tegenwoordig inBraziliëwoont, ter

ordeenhij voorzagmij vanallerleimateriaal. Zoals eenartikeloverdehypediewas
ontstaanbijManchesterCityaanhet eindvande jaren tachtig:hetbinnensmokke-
lenvanopblaasbaar fruit enandereplasticdingendie je ineenstadionmakkelijk
konopblazen.Dathadniksmet racismevandoen,maarallesmeteen tegenbewe-
gingna jarenvanextreemsupportersgeweld.Zelfsopblaasbare skelettenwerden
toen indestalletjesopwegnaarhet stadionverkochtenopgeblazen inde tribune.
Diehypewas jarengeledenovergewaaidnaarRotterdam,naarDeKuip, enHet

Legioenbliesal jarenvooralbananenmaarookwelanderedingenopen lietdiedoor
de luchtzweven, tot jolijt van iedereendie indebuurtwas.En jawel, diedingenbelan-
denweleens inhetveld.Dezekeer toevallignaast eenzwartevoetballer.
Deverontwaardigdewereldhadzichvergist, inclusiefde scheidsrechter, en ikook.

Het isniet zekerofdeUEFAdatgelooft.
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Naast het veld
tiert racisme
welig, maar
tussen de
lijnen is het

eenmarginaal
fenomeen.

Wie presteert
– zwart, blank,
man, vrouw –
wordt betaald

Interview. MarkoMarinwil met

Marko Marin (25) worstelt met
de laatste naweeën van
een halfjaar bankzitten
bij Fiorentina, maar
de voormalige Duitse

international belooft zijn topniveau
te halen voor de bekerfinale en
de play-offs. ‘Ik zal 100 procent zijn.’

>Marko Marin komt stilaan op snee
in het Astridpark. ‘Fysiek voel ik me klaar
voor de play-o⌧s.’ © PHOTO NEWS

Vandaag (07/03)
Lokeren - Anderlecht 20u00

Racing Genk - Zulte Waregem

Oostende - Waasland-Beveren

Moeskroen-Péruwelz - Westerlo

KV Kortrijk - Cercle Brugge

KV Mechelen - Standard

Club Brugge - Charleroi

AA Gent - Lierse

Alle wedstrijden van de 29ste en 30ste speeldag
worden op hetzelfde moment afgewerkt.

Programma speeldag29Geen play-o� I, geen geld
De zenuwen zullen vanavond door de kelen gieren in
de Cristal Arena. Bij de spelers, de fans en zeker ook
bij het bestuur. Als Racing Genk naast play-o5 I grijpt,
dan loopt de club 1,5 miljoen euro aan commerciële
inkomsten mis. De 2.500 seathouders krijgen bij het
behalen van play-o5 I per businessseat nog eens een
bijkomende factuur van 600 euro voorgeschoteld
voor de vijf thuiswedstrijden. Goed voor een totale
som van 1,5 miljoen euro. Die factuur vervalt als
Racing Genk in play-o5 II moet aantreden. ;KDZ<

nderhalvemaandnadat hij Chelsea ophuurba-
sis inruilde voorAnderlecht, heeftMarkoMarin
het al aardig naar zijn zin in ons land. “Ik heb
een appartement gevonden in de stad enben
helemaal gesetteld in Brussel”, vertelt de zes-
tienvoudige international.

Je speelt steedsmeerbij Anderlecht.
Blijkbaargaathet fysiekdegoedekantuit?
“Ik hebhier de eerstewekenheel hardmoeten
werkenmet conditietrainer Jurgen Seegers. Nu
voel ikme goed,maar het veld is niet hetzelfde
als de fitness. Omdaar je beste niveau te halen,
heb jewedstrijdennodig.Maar voor de bekerfi-
nale en de play-offs zal ik 100 procent zijn, zeker
weten.Het is de eerste keer in tienmaandendat
ikme fysiek zo goed voel. Nuwordt het ook tijd
omwat goals temaken.De bekerfinalewordt
daar een ideaalmoment voor. Of dematch die
beslist over de titel. Ikwil in de play-offs beslis-
send zijn,met goals en assists.”

Ben je sowiesoniet demanvandeassist?
“Ja.MetMitrovic hebbenwemomenteel een
spits die goed in vorm is, dat is ideaal voormij.
Enmet Sylla krijgenwe er straks nog een andere
optie bij. Voor een speler als ik zouhet ook fan-
tastisch zijn alsDennis Praet snelweer aan spe-
len toekomt.”

JehebtnognooitmetPraetgespeeld.
“Neen,maar de coachheeftmeheel veel verteld
over hem. Ik heb ookmatchen vanhemgezien.
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‘Het is tijd


