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We mogen niet teren op vechtvoetbal. 
We zullen wel alles geven om te krijgen 
wat we verdienen

KV MECHELEN-COACH WOUTER VRANCKEN VOOR DE TITELMATCH TEGEN BEERSCHOT WILRIJK
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Angry black man

an de week PSG-Manchester United
op de site van Sporza: “Bij Man 
United anderhalve Belg op het veld: 
Romelu Lukaku en Andreas Pereira,
een Braziliaanse Belg.”

Arme Pereira… Als die maar niet
over een paar jaar om de zoveel tijd
de behoefte voelt zijn woede te uiten
over de beledigingen die hij heeft
moeten ondergaan in zijn geboorte-

land België. Braziliaanse Belg genoemd wor-
den, of Belg van Braziliaanse afkomst, dat kan
een mens en ook een voetballer voor het
leven tekenen.

Als hij straks in therapie
moet, kan hij misschien mee
aan de hand van zijn ploeg-
maat Romelu Lukaku. Die
heeft ons voor de zoveelste
keer in een ‘spontaan’ inter-
view laten weten dat ze hem
geen Belg van Congolese af-
komst meer moeten/mogen
noemen. Jammer voor hem
hebben de Belgische kranten
goeie archieven en hebben vlij-
tige collega’s een search ge-
daan op Lukaku en Congolese
en Belg en kwamen ze uit op
nul hits.

Zijn bewering is niet alleen
een flagrante leugen, het is ook
plat plagiaat. Van Yannick
Noah, meer in het bijzonder.
Dat is de tennisser die één keer
per ongeluk een grand slam
heeft gewonnen. Hij ontwikkelde de redene-
ring: als ik win (wat dus niet vaak gebeurde),
ben ik een Fransman; verlies ik, dan ben ik
de Fransman van Kameroense afkomst. Noah
had een vijandbeeld nodig en in zijn optiek
waren dat de racistische Franse media en bij
uitbreiding het racistische Frankrijk.

Heeft Romelu Lukaku ook een denkbeel-
dige vijand nodig om te presteren? Is de
langetenen obsessie in hem gevaren? Wie zal
het zeggen? Maar het valt toch te vrezen dat
dit angry black man-gedoe een gimmick is, op-
gepikt aan de Amerikaanse westkust bij zijn
homies, eerder dan een uitgestelde reactie op
het vreselijke racisme dat hij in zijn jeugd
mocht ervaren.

Niemand met zwarte huid kiest ervoor om
in het witte Wintam op te groeien, maar Lu-
kaku had daar toch het geluk bij het ongeluk
dat Lierse SK de dichtste grote club was. Hij
genoot er een prima opleiding.

Iets minder geluk had Romelu in zijn fami-
liale situatie. Waarbij men (en vooral het
gezin Lukaku) zich de vraag moet stellen hoe

dat kwam. Vader Roger Lukaku was een niet
al te slecht betaalde, vlot scorende spits bij
Boom, Seraing, Germinal Ekeren, Gençlerbir-
ligi (Turkije), KV Mechelen en KV Oostende.
Na tien seizoenen eerste klasse mag je ervan
uitgaan dat elke voetballer een spaarpotje
heeft, al was het maar de groepsverzekering
die pas op 35 jaar wordt uitbetaald. 

De financiële afspraken binnen het gezin
Lukaku, of wat daar na verloop van tijd nog
van overbleef, zijn niet gekend, maar alles
wijst erop dat de met water aangelengde
melk die moeder Adolphine haar kinderen
voorzette niet per se de schuld is van het

blanke, racistische, neokolo-
niale België.

Romelu zal nu wel een
tijdje stil zijn, want hij staat
opnieuw in de basis en hij
vindt ook de weg naar het
doel weer vlot. Wat een
geluk overigens dat zijn ver-
vanger in de spits bij United,
Marcus Rashford, met wie
hij woensdag prima samen-
speelde, ook zwart is. Idem
bij de Rode Duivels, waar hij
meestal wordt vervangen
door Christian Benteke of
Michy Batshuayi, andere
Belgen met – excuseer – Con-
golese roots.

Romelu Lukaku moet het
niet uithangen alsof hij de
Belgische Colin Kaepernick
zou zijn (Kaepernick is de

NFL- speler die geen contract meer kreeg
omdat hij weigerde recht te staan voor het
Amerikaanse volkslied). Lukaku is actief in de
enige sector van de wereldeconomie die de
zwarte medemens loon naar werken betaalt.
275.000 euro in zijn geval. Per week – zonder
boni – en dat is hem gegund want wat hij
doet, kan hij erg goed.

Veel geld betaald krijgen is geen reden om
je te laten uitschelden, hoewel zijn held Kae-
pernick zijn protest onlangs heeft laten afko-
pen voor een bom geld. De Lukaku’s zouden
beter moeten weten voor ze praatjes verko-
pen die nergens op slaan. 

Broerlief Jordan ging onlangs vrijuit voor
tientallen verkeersovertredingen, door verja-
ring, terwijl hij minimaal een levenslang rij -
verbod en een gigantische geldboete had
moeten krijgen. Over Jordan Lukaku is neu-
traal gevonnist en vooral erg neutraal bericht.
Geen enkele krant had het over een ‘Belg van
Congolese afkomst’ die met zijn stompzinnig,
egoïstisch rijgedrag keer op keer andere weg-
gebruikers in gevaar heeft gebracht.

Romelu Lukaku roept het uit na zijn goal tegen PSG, woensdag in het Parc des Princes. © EPA

Dat angry black
man-gedoe van
Romelu Lukaku
is eerder 
een gimmick,
opgepikt aan
de Amerikaanse
westkust bij
zijn homies,
dan het gevolg
van racisme 
in zijn jeugd
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1ste klasse A
Speeldag 29

Zondag
Cercle Brugge - Standard 18 uur

AA Gent - KV Oostende 18 uur

Excel Moeskroen - STVV 18 uur

Eupen - Club Brugge 18 uur

Antwerp - Charleroi 18 uur

Waasland-Beveren - Zulte Waregem 18 uur

Anderlecht - KV Kortrijk 18 uur

Racing Genk - Lokeren 18 uur

1. Racing Genk 28 59
2. Club Brugge 28 53
3. Antwerp 28 49
4. Standard 28 47
5. STVV 28 46
6. Anderlecht 28 45
7. AA Gent 28 44
8. KV Kortrijk 28 40

9. Charleroi 28 39
10. Moeskroen 28 36
11. Z. Waregem 28 31
12. Eupen 28 29
13. Cercle Brugge 28 28
14. KV Oostende 28 27
15. W.-Beveren 28 26
16. Lokeren 28 17

Defour mist rest
van seizoen 
na kuitoperatie

Weer pech voor Steven Defour.
Hij is onder het mes gegaan aan
de kuit en start zijn revalidatie,
zo heeft zijn trainer bij Burnley,
Sean Dyche, gisteren bevestigd.
Defour staat allicht tot het einde
van het seizoen aan de kant.
Ook de seizoenstart miste de
30-jarige middenvelder al
door kuitpijn. Eind september
vierde hij dan zijn terugkeer, om
na enkele wedstrijden begin de-
cember weer uit te vallen. Begin
dit jaar speelde Defour slechts
twee matchen om de FA Cup.
Burnley mist zijn spelmaker 
duidelijk: het team, met als
thuisbasis Turf Moor, staat pas
zestiende in de Premier League
en vecht voor behoud. (BELGA)

Ervaren Ranieri
komt thuis 
bij AS Roma

AS Roma heeft de komst van
Claudio Ranieri (67) bevestigd.
De Italiaanse coach volgt er 
Eusebio Di Francesco op, die
eerder in de week aan de kant
werd gezet na het verlies bij FC
Porto (3-1) in de Champions
League. Ranieri, die tussen
2009 en 2011 ook al bij Roma
werkte, heeft een contract tot
het einde van het seizoen on-
dertekend. “Ik ben blij dat ik te-
rug thuis ben”, zegt Ranieri. “Als
Roma belt, is het onmogelijk
om nee te zeggen. Ik hoefde
niet lang na te denken.” Ranieri
werd onlangs ontslagen bij 
Fulham, hoewel hij pas sinds
november in dienst was bij de
Premier League-club. (ANP)

te kopen’
Toen Vanhaezebrouck ontslagen werd,
stond geschreven: ‘Deze club is zó diep
gezakt dat je een trainer niet mag afrekenen
op de resultaten. De miserie zit veel dieper.’
“Anderlecht moet zijn klasse terugvinden, op
en naast het veld. Ik vind bijvoorbeeld de kloof
tussen spelers en supporters te groot. Ik herin-
ner mij hoe ik destijds na een nederlaag naar de
fans stapte om uitleg te geven, om te praten
met ze. Nu zwaaien spelers eens vanuit de
midden cirkel. Ik heb dat al aangekaart.

“Anderzijds kun je als Anderlecht niet zeg-
gen: ‘Vergeet even de resultaten, jongens, we
moeten eerst in de club orde op zaken stellen.’
Play-off 2 spelen zou daarom een schande zijn.
Anderlecht hoort een bepaalde standaard te
halen in spel en in resultaten. Ik vergelijk het
met naar de cinema gaan: je hebt die film geko-
zen omdat je bepaalde verwachtingen hebt bij
de acteurs, de regisseur, het verhaal. Mensen
die naar Anderlecht komen kijken, hebben hun
illusies. Dat mag, dat hoort zo.”

Als u het probleem van Anderlecht op 
het veld in één zin zou moeten omschrijven,
wat zou dat dan zijn?
“Te weinig vertrouwen. Ik ben overtuigd dat de
kwaliteit van de kern niet overeenstemt met
onze zesde plaats. Op trainingen zie ik spelers
dingen doen die zij in de wedstrijd niet kunnen
of durven. Ik denk echt dat de jongens de im-
mense druk voelen. 

“Opnieuw: je hebt voldoende leiders en per-
soonlijkheden nodig in een kleedkamer. It’s oh
so quiet. Té stil, vind ik. Je moet elkaar eens dur-
ven te corrigeren op het veld. Albert, Rutjes,
Degryse, De Wilde, ikzelf… Wij durfden iemand
verrot te schelden, zonder persoonlijk te wor-
den. De boel bij elkaar schreeuwen hoort erbij.”

Is Kara een leider?
“Ja. Hij is de eerste om de rest bij elkaar te bren-
gen. Kums ziet ook wat er moet gebeuren, maar
hij is dan weer een stille leider.”

Monsieur Zetterberg, alle succes met
Anderlecht.
“Ik ben niet teruggekomen om hier het voetbal
uit te vinden, maar ik ga er alles aan doen om
Anderlecht opnieuw te brengen naar het niveau
waar het hoort. Anderlecht moet weer kunnen
meespelen voor de eerste twee plaatsen in de
groepsfase van de Champions League.”

Plak daar eens een timing op.
“Ik hoop dat we volgend seizoen al een grote
stap kunnen zetten en kampioen worden. De
zomer wordt erg belangrijk voor ons. Ander-
lecht is verplicht om een succesvolle transfer-
markt te hebben. Daarom is om te beginnen
play-off 1 halen cruciaal.”

Wordt het daarbij niet de hoogste tijd om te
beslissen of jullie doorgaan met Fred Rutten
als T1?
“Die beslissing mag binnenkort verwacht wor-
den. Ik ben akkoord dat alles makkelijker wordt
eenmaal het trainersdossier duidelijk is.” (SK)

“Vorige zondag tegen Lokeren was Verschue-
ren er niet. Wel, mocht hij na afloop bellen
naar mij en vragen ‘hoe was de wedstrijd?’,
dan zal ik niet liegen.”

Het kan dus dat u vertelt: ‘Die en die wissel
waren niet goed.’
“Nee, ik praat altijd in algemene termen over
het voetbal dat de ploeg brengt. Ik praat niet
over individuele spelers of over keuzes van de
trainer. Dat is dan weer de bevoegdheid van
Frank Arnesen. Hij is sportief directeur en hij
staat in voor de dagelijkse sportieve operaties.
Nogmaals, ik ben er om toe te zien op het pro-
duct-Anderlecht op langere termijn.”

Dit kan toch alleen werken als u, Arnesen
en Rutten op dezelfde lijn blijven?
“Absoluut. En ik geef toe, ik ben nog een
beetje mijn plaats aan het zoeken. Arnesen en
Rutten zijn zeer close met elkaar, maar onze
relatie is tegelijk bijzonder open en eerlijk.”

‘Ik hoop dat we
volgend seizoen al
een grote stap
kunnen zetten en
kampioen worden.
De transfermarkt 
in de zomer wordt
erg belangrijk’
PÄR ZETTERBERG


