
ij zit ademloos naar elke
wedstrijd van de Rode
Duivels te kijken. Handen
voor de ogen, stampvoe-
tend, krijsend van opwin-
ding, soms zelfs met bijt-
sporen in zijn duimen. Het

rare is, hij snapt er eigenlijk niet
zoveel van. Want waarom mag
Real Madrid niet meedoen? En
wat doen al die voetballers de
komende vier jaar? En waarom

tien strafschoppen, terwijl hij er op
zijn PlayStation altijd maar één
krijgt? Een enkele keer keelt hij om
een penalty als een Braziliaan en
een Belg ter hoogte van de mid-
denlijn in elkaar blijven haken.

Vijf jaar is hij. Om in te bijten,
wat had u gedacht. En hij kijkt toe,
om één enkele reden: nummer 7.

Nummer 7, het shirt dan, is al
een paar weken aan een wasbeurt
toe, maar het afpellen van zijn

tweede huid is volstrekt onbe-
spreekbaar. Zijn zus heeft het één
wedstrijd mogen dragen, tegen
Brazilië nog wel. Hij zat te mokken
in een hoek van de sofa, schier
ontroostbaar. Tot die schicht van
nummer 7 in de linkerbeneden-
hoek van een grabbelende kanarie.

Een kwartier later was hij uitge-
jubeld en kwam hij plots met nog
een vraag op de proppen. Of ik kon
regelen dat hij eens een nachtje
mocht gaan logeren bij nummer
7? Ik keek naar de zoveelste herha-
ling en zag mijn vaderschap los in
de winkelhaak keilen.

Heilige 7
Een paar dagen eerder stond hij ’s
morgens veel te vroeg naast mijn
bed, zijn iPad in de aanslag. Of ik
die foto van nummer 7 zijn gezin al
had gezien? Hij had óók een zoon-
tje. En vanmorgen was het weer
van dattum. Of ik hem kon vertel-
len hoeveel nummer 7 eigenlijk
weegt. En hoeveel spieren hij heeft.

Zijn heilige nummer 7. Waarom
niet nummer 9, nummer 10 of
nummer elfendertig? En waar
komt het in godsnaam vandaan?
Het was er heel plots, zomaar, zon-
der in- of aanleiding. Nummer 7
lijkt een beetje op Jommeke, zegt
hij weleens: strooien dakje, wip-
neus, eeuwige blos op de wangen.
Bij nader inzien geldt het voor wel
meer rugnummers van de plati-
numgeneratie, iemand moet er
ooit eens een dure doctoraatsthe-
sis over schrijven: Lukaku is
Jerommeke, Hazard heeft iets van
de kleine van Kiekeboe, Fellaini is
het alter ego van Pino en Courtois
lijkt op tante Sidonia. Eeuwige
stripfiguren zijn het, cultureel erf-
goed, los van hun voetbaltalent.

Soit, matchday. Over een paar
uur raast het shirt weer door de
woonkamer. Nummer 7 begint
intussen echt een beetje te stinken.
Nog twee wedstrijden voor de was-
beurt. A propos, Kev, past het
ergens na 15 juli?
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Een uitgelezen elftal gast -
columnisten schrijft elke dag over
hoofd- en bijzaken van het WK.
Vandaag: tv-maker Eric Goens

Eeuwige stripfiguren

H

et niet-officiële lied van
de Rode Duivels op
deze worldcup is ‘Freed
from Desire’ door Gala.
Ik heb het moeten 
googelen. Gala is een
Italiaanse en dat liedje

ken ik. Het heeft een aansteke-
lijke beat – zeg ik dat goed? – en
haar gerampetamp past bijzon-
der goed in het voetbalstadion.
In het licht van de recente spor-
tieve gebeurtenissen lijkt ‘Freed
from Desire’ mij niet echt de
vertaling van de gemoedsge-
steldheid van de Belgen, en ook
niet van de Belgische spelers
mag ik hopen. De goesting zou
nog moeten zijn toegenomen
na die stunt tegen Brazilië.

Wat de Rode Duivels preste-
ren is niet min en daar worden
grote theorieën aan opgehan-
gen. Zoals: het belang van de
voorbeeldfunctie van deze
superdiverse groep met men-
sen van Congolese,
Marokkaanse, Albanese,
Caribische en ook oer-
Belgische afkomst. Die alle-
maal in de buurt van het mil-
joen per maand (gaan)
verdienen en sommigen nog
iets meer, wil ik er voor de vol-
ledigheid nog eens bij vertellen.

In die superdiversiteit zien
sommigen een teken van de
grote vooruitgang. Ze dwalen.
De segregatie is in de sport aan
de basis misschien nog nooit zo
groot geweest en dat vertaalt
zich in verkramping aan beide
kanten: bij de Belgen en bij de
Belgen met moslimachter-
grond. Dat vertaalt zich op het
terrein in kleedkamers waarin
blote pietjes niet meer mogen,
of kleedkamers mét blote piet-
jes maar dan zonder moslims.
FC De Lange Tenen zal het hier
wel weer niet mee eens zijn,
maar kan zich de moeite bespa-
ren, ik weet waarover ik het
heb.

Team Belgium
Bij het begin van dit WK
schreef ik in Zeno een verhaal
over waarom we geen wereld-
kampioen zouden worden.
Omdat we geen land zijn met
een teamsportcultuur. Dat was
een voorspelling en die is
meestal dodelijk in de sport. Ze
mogen mijn ongelijk bewijzen.
Ik eindigde gelukkig met een
slag om de arm en de opmer-
king dat het allemaal snel kan
veranderen: enkele trekkers en
voorbeelden en Team Belgium
zit op de rails.

Als oud-international Jamie
Carragher mag toeteren dat de
Engelse spelers nu al helden
zijn, dan geldt dat zeker voor de
Belgen. Ook al worden ze
vierde zaterdag en niet eerste

op zondag, ook al verliezen ze
(misschien) vanavond, het
belang van deze halve finale
voor sportland België mag niet
worden geminimaliseerd.

Het belang voor het land
België zou ik dan weer niet
overdrijven. Daar was heel wat
rond te doen bij het EK, twee
jaar geleden, en toen kwam de
Noorse tv mij vragen of het
land bij elkaar werd gehouden
door de Rode Duivels. Ducttape
voor een verdeelde natie, was
toen een kop boven een artikel.
Het echte, enige en grote
belang van deze Rode Duivels
is dat ze het land hebben
bevrijd van zijn demonen.
‘Freed from Demons’ zou dus
beter passen, in plaats van
‘Freed from Desire’. 

Tenenkrullende arrogantie
De demonen van de Belgisch
sport in het algemeen en het
voetbal in het bijzonder waren
Nederland en Frankrijk.
Nederland zijn we kwijt. Wij
vonden Nederlanders ver-
waand en aanstellerig, hoe ze
telkens naar het WK afreisden
en de niet eens stiekeme hoop
uitspraken dat ze gingen om
wereldkampioen te worden.
Die tenenkrullende arrogantie,
daar heeft de Vlaming deze
keer geen last van. Hun
oprechte bewondering voor
onze nationale elf, van wie ze
de helft of zo hebben opgeleid
en dat benadrukken ze maar al
te graag, maakt veel goed.

Het zal wel pijn doen vol-
gende zondag als België zijn
WK-finale speelt (of niet, dit is
geen voorspelling maar een
hypothese). Ik heb al Neder -
landers gehoord die luidop 
toegeven dat ze er moeite mee
gaan hebben, met een
Belgische wereldtitel. “Wij heb-
ben drie keer geprobeerd en nu
zouden jullie bij de eerste de
beste gelegenheid… Het zal
toch niet? Maar het is jullie
gegund.”

Wat de Nederlanders af en
toe maar steeds minder zijn
voor de Vlamingen, zijn de
Fransen steeds vaker voor de
Franstalige Belgen: een rode
lap op een stier als ze weer eens
hoog van de toren blazen.
Vlamingen hebben minder
moeite met de Fransen omdat
het twee gescheiden werelden
zijn, die alleen bij skiën en 
de vakanties een beetje ver-
smelten.

Onze Franse landgenoten
kijken nog steeds massaal naar
de Franse televisie en zijn veel
meer geïndoctrineerd door de
Franse cultuur, dan wij
Vlamingen door de Neder -
landse.

Zowel Frankrijk als
Nederland kijkt vaak neerbui-
gend naar Vlaanderen en
Franstalig België en de versie
van hun taal die daar wordt
gesproken. Daar bestaat een
Frans woord voor: dédain.

De helft van de vragen op de
persconferentie ging over
Thierry Henry en hoe hij dat
doet als coach. Ze hadden daar
Dries Mertens moeten zetten.
Die zei in het begin van het
toernooi: “Henry? Spreek ik
niet zoveel mee. Hij is hier op
stage en leert meer van ons dan
wij van hem.”

DE SPORTZOMER 
VAN VANDEWEGHE
Sportjournalist Hans Vandeweghe 
laat elke dag zijn licht schijnen 
op het reilen en zeilen in Rusland.

Bevrijd van 
demonen
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ment in Parijs te duur en te benauwd vinden.
In het noorden van Bondy ligt het voetbal -

stadion, omzoomd door flats die gewoonlijk
met de banlieue worden geassocieerd. Mbappé
woonde als kind in een flat tegenover het sta-
dion. Zijn ouders waren niet rijk, maar ook niet
armlastig. Ze vormden een hecht en sportief
gezin. Mbappés vader was lange tijd trainer
van voetbalclub AS Bondy,
zijn moeder speelde handbal
op het hoogste niveau.
Kylians geadopteerde broer
Jirès Kembo is prof bij het
Turkse Bursaspor.

Bondy is trots op zijn ster-
speler. Als je het stadje langs
de snelweg passeert, zie je een
enorm spandoek, gespannen
over een karakteristieke ban-
lieueflat, met de beeltenis van
Mbappé en de tekst ‘Bondy -
Ville des possibles’, stad van de
mogelijkheden.

Kylian Mbappé laat zien
hoe ver je het kunt schoppen
als jongen uit de banlieue.
Maar dat is niet alles. Mbappé
breekt met de clichés van de
banlieuevoetballer: nors en
wantrouwig, dol op bling-
bling, achtervolgd door ruzies en affaires.
“Mbappé heeft geen grote mond, hij zal zijn
medespelers niet openlijk bekritiseren en hij
zegt geen rare dingen. Hij wordt goed begeleid
door zijn ouders”, zegt Kozi Pastakia (27), voor-
zitter van Bondy Blog, een nationaal bekende
website van jongeren die het volgens hen een-
zijdige beeld van de banlieue willen bijstellen.

Multiculturele droom
Natuurlijk, het bestaat allemaal, zegt Pastakia
van Bondy Blog, de drugs, het geweld en de
radicalisering. Maar er is ook een andere kant,
die van de gewone mensen die hun best doen
om iets van hun leven te maken en worden
dwarsgezeten door het negatieve beeld van de
banlieue. “In de media wordt er doorgaans
alleen over de banlieue gesproken als het uit de
hand loopt, als er rellen zijn en auto’s branden.
Er wordt nooit gesproken over de mensen die
er naar school gaan, hard werken of een bedrijf
oprichten. Er zit heel veel talent in de banlieue.
Mbappé staat nu in de belangstelling omdat hij
voetballer is, maar er zijn veel mensen die sla-
gen van wie je nooit iets hoort, zoals artsen of
leraren.”

Mbappé is een ambassadeur van die andere
kant van de banlieue. Een goedlachse jongen
die iets terugdoet voor zijn stad. Hij heeft geld
gestoken in de renovatie van het sportpark en
bezocht kinderen in het ziekenhuis. Op zijn
kosten mogen 25 scholieren uit Bondy het WK
bezoeken.

In het Franse voetbalelftal spelen veel jon-
gens uit de voorsteden. Mede daardoor onder-
houdt het publiek een gecompliceerde relatie

met Les Bleus. In 1998 werd Frankrijk wereld-
kampioen met een spectaculaire mengeling
van spelers met een Afrikaanse, Franse en
Maghrebijnse achtergrond. Het black-blanc-
beur (beur is een verbastering van Arabier)
symboliseerde een nieuw Frankrijk, open en
tolerant.

Die multiculturele droom verzuurde snel,
na de grote banlieuerellen van
2005 en de slechte prestaties
van het Franse team.
Dieptepunt was het WK in
2010, toen het elftal in staking
ging tegen bondscoach
Raymond Domenech. Les
Bleus werden het symbool
van een land waar niets meer
lukt en de integratie van
minder heden tekortschiet.

De ommekeer kwam er met
bondscoach Didier
Deschamps, die van Frankrijk
weer een eenheid wist te
maken. De jonge Kylian
Mbappé kan het symbool
worden van een Frankrijk dat
de weg omhoog weer weet te
vinden. Maar het evenwicht is
wankel, zegt Kozi Pastakia:
“Als Frankrijk wint, zegt ieder-

een: ze zijn magnifiek. Maar als er incidenten
zijn, is het meteen: zie je wel, dat heb je met die
jongens uit de banlieue. Terwijl de spelers die
in Zuid-Afrika staakten lang niet allemaal uit
de banlieue kwamen. Maar zo werkt het. Als
Mbappé op een dag minder speelt of iets onge-
lukkigs zegt, zal men meteen zeggen: ah, dat is
een jongen uit de banlieue.”

‘Mbappé heeft geen
grote mond, hij zal
zijn medespelers

niet openlijk
bekritiseren en 

hij zegt geen rare
dingen’

KOZI PASTAKIA
VOORZITTER VAN WEBSITE

BONDY BLOG

► Op kosten van Mbappé mochten enkele scholieren uit Bondy naar het WK in Rusland afreizen.
En uiteraard staan ze graag op de foto met hun grote idool. © AFP

Mbappé niet
op training

“Tiens, bizar”, klonk het 
tijdens de laatste training van
Les Bleus in Sint-Petersburg.
Tweeëntwintig spelers hup-
pelden vrolijk over het
gazon, maar Kylian Mbappé
was nergens te bekennen.
Nochtans had bondscoach
Didier Deschamps even
voordien nog een goed-
nieuwsshow gebracht op
zijn persconferentie. Hij
meldde dat hij over 23 fitte
spelers beschikte. De Franse
voetbalbond probeerde na
de oefensessie dan maar de
gemoederen te bedaren met
de melding dat Mbappé, net
als Benjamin Pavard en
N’Golo Kanté, een individu-
eel programma had gekre-
gen omdat hij nog te ver-
moeid zou zijn na de
kwartfinale tegen Uruguay.
Vraag is dan waarom Pavard
en Kanté gisteren wel op het
veld verschenen, terwijl
Mbappé binnen bleef.
Gezien de cruciale rol van
de rechterflankspeler durft
niemand uit te sluiten dat de
Fransen een rookgordijn
optrekken. Een basiself zon-
der Mbappé zou vanavond
een fameuze ader lating
betekenen. (MGA)

Ook al verliezen ze
vanavond, het

belang van deze
halve finale voor
sportland België
mag niet worden
geminimaliseerd
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