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Uit en Thuis - FC en RW
Briefwisseling over voetbal en het leven

François Colin en Raf Willems corresponderen op zaterdag en zondag in ‘Uit & 
Thuis’:  met een aparte briefwisseling over ‘voetbal en het leven’ laten FC en 
RW gedurende het hele weekend hun licht schijnen op de Belgische competitie 
en meer. Ze veroorloven zich daarbij uitstapjes naar dingen die hen raken. Ze 
baseerden zich voor dit format op de gelijknamige  bestseller van het 
Scandinavische duo Karl Ove Knausgard en Frederik Ekelund: Uit & Thuis, 
over voetbal, vriendschap en andere zaken van levensbelang.

      Door François Colin
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwerpen, 14 april 2017

Beste Raf,

Het wordt dit weekeinde Thuis & Thuis. 
Donderdag was ik in het Astridpark, maar
Pasen breng ik thuis door. Niet vanwege 
het herfstweer, maar er staat geen 
aansprekende affiche op het programma 
en de twee eerste speeldagen van Play-
off 1 stelden niets voor. Wellicht is het 
een verkeerde keuze, want de voorbije 
weken waren alleen de matchen zonder 
Anderlecht, Club Brugge en AA Gent het 
bekijken waard.

Hoe dan ook, deze week bleek nog maar
eens dat de veronderstelde link tussen 
de knappe resultaten van onze clubs en 
de play-offs nergens op slaan. In 
Nederland wil men nochtans daarom het 
systeem overnemen. Ajax staat echter 
zonder play-offs al met één been in de 
halve finales van de Europa League. En 
met schitterend voetbal. Schalke 04 is 

Manchester United niet, maar het tis toch
een vaste waarde in de Bundesliga. 
Vergeet ook niet dat PSV een paar jaar 
geleden pas in de kwartfinales van de 
Champions’ League met penalty’s werd 
uitgeschakeld door Atletico Madrid, dat 
dat seizoen de finale bereikte.

Maar er zijn belangrijker dingen dan 
voetbal dezer dagen. Je herinnert je 
wellicht nog dat ik vorige week tevreden 
was met de raketten die Trump op een 
militaire luchthaven in Syrië liet gooien. 
Het was een emotionele reactie, omdat 
die gifgasaanval van Assad 
onverteerbaar was.

Een week later stel ik me weer wat 
vragen bij de politiek van de nieuwe 
Amerikaanse president. Intussen liet hij 
een armada opstomen richting Noord-
Korea en een megabom in Afghanistan 
vallen. Iets te veel wapengekletter naar 
mijn zin.

Eigenlijk had hij voor de aanval in Syrië 
de goedkeuring van het Congres moeten 
hebben vooraleer hij militair mocht 



ingrijpen en was dit niet weer een poging 
om iedereen af te leiden van de links van
zijn team met de Russen? Sommigen 
zagen er zelfs een reden in om het hele 
Russische dossier op te bergen. Nee, we
mogen ons niet zo makkelijk laten 
afschepen. Bovendien is er nog iets dat 
wringt: als Trump zo geroerd was door de
beelden van de kinderen en de ‘beautiful 
babies’ die getroffen waren door Assad, 
waarom wil hij die mooie baby’s dan 
verbieden een toevlucht te zoeken in de 
VS? En waarom draait hij de humanitaire
hulp van de VS terug? Laten de 
uitgemergelde lichaampjes van kinderen 
uit Jemen, Zuid-Soedan of Somalië hem 
dan onverschillig? Of zijn ze niet 
‘beautiful’ genoeg?

Wat heeft Trump met voetbal te maken, 
zal je je afvragen. Meer dan we denken. 
De VS, Canada en Mexico maakten 
vorige week hun kandidatuur bekend 
voor de gezamenlijke organisatie van het
WK 2026. Hoe moet dat dan met de 
muur van Trump tussen Amerika en 
Mexico?

Voetbal en politiek kunnen niet 
gescheiden worden. Neem nu het 
referendum van Paaszondag in Turkije. 
Zoals je wellicht weet, wil president 
Erdogan de grondwet aanpassen zodat 
hij – en hij alleen – ministers kan 
benoemen en wetgeving goedkeuren.

In de Telegraph las ik een artikel waarin 
het voetbal een niet onbelangrijke rol 
speelde. Bij Fenerbahce zingen de fans 
op de tribunes al een tijdje de 
zogenaamde ‘Mars van Izmir’. Het lied 
gaat over militarisme, nationalisme en 
Mustafa Kemal Ataturk. ‘Lang leve 
Mustafa Kemal Pusha’, zo begint het 

refrein. Mustafa Kemal is de stichter van 
de Turkse republiek.

De ‘Mars van Izmir’ valt de laatste weken
ook steeds vaker op straat te horen, 
althans in de meest seculiere buurten 
van Istanbul. Activisten delen dan ook 
flyers uit met in het groot het woord 
‘Hayir’, Turks voor ‘Nee’.

Het ja-kamp heeft ook een lied ‘Tabii Ki 
Evet’ ( Ja, uiteraard), dat uiteraard ook 
overloopt van nationalistische trots en 
voortdurend refereert aan de staatsgreep
van juli van vorig jaar. Wist je, Raf, dat 
Erdogan een semi-professionele 
voetballer is geweest? En dat hij dat te 
pas en te onpas uitspeelt in zijn 
campagne?

Er is een Turks spreekwoord dat zegt dat
je voorzitter van een voetbalclub moet 
geweest zijn vooraleer je president van 
Turkije kan worden. Zo belangrijk is het 
spelletje. Het was dus nogal wat dat 
Erdogan het woord mocht voeren op de 
jaarvergadering van de voetbalbond.

‘Net als voetbal is politiek een teamsport’,
zei de man die het alleen voor het 
zeggen wil hebben. ‘Je hebt een sterke 
ploeg nodig. We hebben onze 
tegenstanders nu al zeven keer 
verslagen bij verkiezingen. Met God’s wil 
verslaan we hen op 16 april opnieuw.’

Fotomac, één van de belangrijkste 
voetbalmagazines en eigendom van een 
pro-Erdogan-mediagroep, maakte een 
special van zestien pagina’s om de 
president te steunen.

Erdogan kreeg ook de steun van Arda 
Turan, die hem zelfs op zijn huwelijk 
uitnodigde. Hoe kan een speler van 



Barcelona een tiran steunen, Raf? Dan 
heb je toch niets begrepen van de cultuur
van je club en heb je als Barça een 
speler binnengehaald die niet thuishoort 
in Nou Camp?

Voetbal en politiek dreigt nu ook voetbal 
en terreur te worden. In Parijs 
probeerden de terroristen anderhalf jaar 
terug het Stade de France binnen te 
dringen. Dinsdag werd de spelersbus van
Borussia Dortmund aangevallen. Er was 
in Duitsland veel kritiek in de media 
omdat de match slechts 24 uur werd 
uitgesteld, maar het is niet alleen de 
schuld van Uefa dat de kalender overvol 
is. Ook van clubs en spelers, die altijd 
maar meer geld willen.

En of er nog niet genoeg ellende in de 
( voetbal)wereld is, flakkerde donderdag 
in Lyon het hooliganisme nog eens op. 
De Turken maken zich echt niet populair 
in het westen. Hoe kan je zoiets doen 
twee dagen na de bommen in Dortmund?

Ik besef dat ik nog op heel wat zaken uit 
je laatste brief moet ingaan, maar dat is 
misschien iets voor volgende week. Er 
was te veel actualiteit te bespreken.

Van harte,

François


