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Uit en Thuis - RW en FC
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 veel 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 Raf Willems
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nijlen, 9 april 2017

Beste François,

Ik probeer even de ellende van de wereld 
te vergeten, want dit vraagt een brief op 
zich. Vroeg of laat komt die zeker. 
Ik maak één ding wel duidelijk: al mijn 
medeleven en sympathie gaat naar de 
onschuldige slachtoffers die deze week en 
de voorbije jaren wereldwijd zijn gevallen 
door toedoen van een gewelddadige 
ideologische interpretatie van een 
godsdienst. Wat heb ik een hartsgrondige 
hekel aan lui die in naam van hun religie 
vrouwen verbieden om aan sport te doen, 
homo’s op straat in elkaar slaan, 
doodseskaders gruwelijke slachtpartijen 
laten aanrichten of dictaturen installeren. 
Nogmaals: al mijn steun gaat naar ‘de 
vervolgden’, ‘de ongelovigen’, ‘de 
vluchtenden’, ‘de seksslavinnen’ en andere 
‘onaangepasten’ die lijden onder dit 
onaanvaardbaar en zelfs barbaars gedrag 
van wat met een verzamelnaam mag én 
moet omschreven worden als het 
‘islamisme’. Ik duld ter zake geen enkele 
‘vergoelijkende ja maar’, want we leven in 
2017. Sta samen enerzijds op tegen deze 
totalitaire tirannie en steun anderzijds de 

hervormers en vooruitstrevenden onder 
de moslims. Zo dat lucht op, François. 
Ik wil  dus even wegvluchten in de 
droomwereld van het voetbal, meer 
bepaald in die van mijn favoriete ‘Theatre 
of Dreams’. 

Donderdag 13 april 2017: Manchester 
United komt naar Anderlecht. De rijkste én 
invloedrijkste club ter wereld, ondanks het 
verval. Where have all the good times gone 
zong Ray Davies van The Kinks in 1965. 
Wist je dat Ray als ‘die-hard-Arsenal’-fan in
zijn biografie bekende dat hij tijdens de 
duels op Highbury stiekem het fantastische
voetbal van The Busby Babes en George 
Best bewonderde? Hij verleidde Best zelfs 
tot een duet maar coach Busby stak hier 
een stokje voor. Ik wil je even wat vertellen
over de betekenis van Manchester United 
voor mij sinds mijn jeugd. Ik sta vooral stil 
bij het verdwijnen van de ‘waarden van het
huis van vertrouwen’ sinds het vertrek van 
Sir Alex Ferguson. De komst van José 
Mourinho maakt het in mijn ogen alleen 
maar erger. Lees even met mij mee!
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Een standbeeld voor Hatem Ben Afra! De 
Franse middenvelder met Tunesische roots



deed deze week een opmerkelijke én 
fantastische uitspraak. Het weekblad 
France Football herdacht Johan Cruijff een 
dik jaar na zijn dood en peilde bij een 
aantal topspelers naar zijn blijvende 
invloed. Afra – een keer of vier Frans 
kampioen met Olympique Lyon en één 
maal met Olympique Marseille - deed meer
dan de loftrompet steken op J.C. en stak 
zijn nek uit. Ik citeer hem even: ‘Beaucoup 
d’entraîneurs sons persuadés d’inventer le 
football sous prétexte qu’ils cherchent et 
trouvent le système pour bloquer 
l’adversaire. Mais ce n’est pas ça,  l’essence 
du foot. Les Mourinho, les Simeone…c’est 
l’antithese de Cruijff et sa liberté. Avec eux 
il n’y a plus de place pour le plaisir. Il n’y a 
plus de spectacle.’ 

Herlees dit een paar keer François,  én 
juich! Applaudisseren voor Cruijff, dat 
doen er veel. Maar zich tegelijk afzetten 
tegen Mourinho en Simeone, de 
hogepriesters van het antivoetbal, dàt is 
durven. Ik ken weinig topspelers, 
commentatoren en journalisten die Afra 
daarin volgen. Kijk naar de kwaliteit, of wat
daar moet voor doorgaan, van de 
wedstrijden in Play Off 1 en je weet meteen
wat ik bedoel.
Ik omarm Afra en roep zijn uitspraak uit 
tot de op voetbalgebied meest ter zake 
doende van het jaar 2017. Mijn steun heeft 
hij! Ik weet dat jij enkele jaren geleden al 
eens met Filip Joos in de clinch ging nadat 
die in De Morgen het wierookvat over 
Simeone uitstrooide.  Ik-begrijp-dit-niet! 

Ik ga op mijn beurt eens de polemiek 
oppoken. Stefan Keygnaert is, als Chef 
Voetbal van Het Laatste Nieuws, één der 
invloedrijkste pennen van ons 
perslandschap. Desondanks voert hij al 
jaren campagne ten voordele van de 
fratsen van ‘The Special One’. Zelfs als die 
Manchester United naar één van haar 
meest ondermaatse prestaties heeft geleid 
en een schoppartij van jewelste heeft 
opgevoerd. Zoals onlangs in de FA Cup 

tegen Chelsea (1-0 verlies, rode kaart). 
Zelfs dan prijst SK Mourinho de hemel in. 
Mag ik dat een gebrek aan beschaving 
noemen? Welnee, even onszelf meteen 
corrigeren: ik noem dit een gebrek aan 
beschaving. Wat mij betreft: no more 
Mourinho (idem voor Simeone). Want 
laten we wel wezen: beide ‘coaches’ roepen
hun spelers voortdurend op om de 
reglementen aan de laars te lappen. Ik 
herhaal mijn statement van mijn eerste 
regel: een standbeeld voor Hatem Ben 
Afra!
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Ik moet je iets bekennen, François. Het was
april 1994. Ik bezocht het stokoude 
Wembley, de moeder aller voetbalstadions. 
Het decor was fascinerend: de halve finale 
van de FA Cup tussen Manchester United 
en Oldham Athletic. Voor United wenkte 
een nieuwe landstitel, maar dat 
imponeerde degradatiekandidaat Oldham 
niet. Met kick-and-rush van het minst 
soepele soort, alsof de tijd een eeuw had 
blijven stilstaan, dwong de outsider 
verlengingen af. Het drama danste voor 
mijn ogen: 2-3, bij het ingaan van de laatste
zestig seconden. Het zou toch niet? De 
potige defensie van Oldham nagelde het 
eigen strafschopgebied hermetisch dicht. 
De zoveelste infiltratie liep stuk. Gelukkig 
werkten de houwdegens deze bal slap weg.
Mark Hughes zag in een flits hét moment 
van magie. Zijn sublieme volley raasde – 
volgens een meetkundig zuivere lijn – op 
hoge snelheid voorbij de 
hakbijlverdedigers en plofte hoog tegen de 
touwen. Ik veerde recht op de perstribune 
en negeerde dus compleet de norse blikken
van de hoogbejaarde Engelse journalisten 
rondom mij. In de FA Cup-finale blikte de 
ontembare tandem Cantona-Hughes FC 
Chelsea in tien dolle minuten in: 4-0.  Sinds
George Best en Denis Law in de ‘golden 
sixties’ schonk geen aanvalsduo Old 
Trafford zoveel genot. De flamboyante 



Cantona trof in de verlegen Hughes zijn 
intuïtiefste partner. Beiden bereikten bij 
vlagen de staat van het briljante. Ik besefte 
dat ik tegen de strenge journalistieke 
regels had gezondigd maar genoot dus wel 
met volle teugen op de statige perstribune 
van Wembley van het vernuftige 
samenspel tussen Hughes en Cantona.
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Even terug naar Cantona. Wat sprak King 
Eric toen er voor aanvang van dit seizoen 
een hele welles-nietes-controverse heerste 
rond de aanstelling van de nieuwe coach? 
Ik herhaal zijn woorden graag: Mourinho is
not Manchester United. Daarmee doelde hij 
op de traditie van The Theatre of Dreams – 
de bijnaam van Old Trafford – met zijn 
verhaal van aanvallend voetbal, gebaseerd 
op de geniale ingevingen van 
individualistische en onnavolgbare spitsen 
zoals hij. Dat ‘droomtheater’ was gecreëerd
door de legendarische coach Matt Busby 
die zich onder meer inspireerde op de 
revolutionaire voetbalvisie van de 
‘Magische Hongaren’ -  Puskas, Hidegkuti, 
Kocsics - uit de jaren vijftig. Hij geloofde 
zelf heilig in ‘the beautiful play’, de ‘homo 
ludens’ – zijnde de spelende, creatieve 
mens - en brak een lans voor verbeelding 
en virtuositeit.
Jij raakte in 1958 onder de indruk van The 
Busby Babes,  ik kreeg het virus te pakken 
nadat ik George Best had zien spelen in de 
finale van de Europacup der 
Landskampioenen op 29 mei 1968. Precies
tien jaar na de tragedie in München. Ik 
vergeet de beelden nooit, François: 4-1 
nadat hij de verdediging van Benfica 
Lissabon aan flarden had gedribbeld. Na 
afloop knuffelde de kalende coach Matt 
Busby de langharige Best als in een 
‘broederschap van botsende beschavingen’.
De discipline van de door het leven 
beproefde man ontmoette de 
zorgeloosheid van de swinging sixties. Als 
achtjarige begreep ik het niet echt maar ik 

raakte diep onder de indruk en trad 
intuïtief toe tot dit geloof van show, 
glamour en rebellie. Welkom in de wereld 
van Manchester United. 
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Bijna dertig jaar later trok ik voor het eerst
naar Manchester. Intussen heb ik er al een 
bezoek of tien opzitten. Het was in mei 
1996, enkele dagen voor zijn vijftigste 
verjaardag en iedereen vroeg zich af: haalt 
George die? Want als gevolg van zijn 
drankprobleem dreigde toen al het einde. 
Ik ging op zoek naar de fascinatie van mijn 
jeugd: Best, de vijfde Beatle – al verkoos ik 
destijds The Rolling Stones dankzij ‘Angie’ 
en ‘Sticky Fingers’ – lang haar, rock-‘n-roll 
op het veld, seks ernaast. Ik doolde door de
catacomben van Old Trafford en botste op 
een stelletje overjarige hippies. Ik betaalde 
hen een nep-T-shirt met een afdruk van 
George Best. Het beeld van de heerlijke 
jonge god zou verschrompelen na de eerste
wasbeurt. Dat symboliseerde zijn hele 
leven, ook na zijn voetballoopbaan. En toch
gold hij als de uitverkorene, the prodigy, 
van zijn legendarische coach Matt Busby: 
‘George seemed to be in love with the ball.’ 
Best en de bal: bekoring, verlokking, 
verleiding. If football is an art, I was an 
artist. Zo rondde hij zelf één van zijn vele 
biografieën af. United beleefde een perfect 
vijfjarenplan 1964-1968 met twee 
landstitels, twee tweede plaatsen, één FA 
Cup, de Beker met de Grote Oren en talrijke
Europese exploten. Getekend: George Best, 
amper 22 en toch al verkozen tot de beste 
voetballer van Europa. Op die 
verschroeiend jonge leeftijd niemand 
eerder gegund. En dan was het over. Hij 
tastte steeds verder de grens van het 
ontoelaatbare af. Hij teisterde 
onophoudelijk de schandaalpers: met 
processen, gevangenisstraffen, 
dronkenschap op televisie en een 
eindeloze sliert amoureuze affaires. Hij 
bedreef met de liefde met drie ‘Miss 
Worlds’, zelfs al liep hij rond als een 



haveloze zwerver. Dit soort bizarre 
schizofrenie betekende een nooit 
eindigende marteling François, niet alleen 
voor het mysterieuze voetbalgodenkind 
zelf maar vooral voor de fan van het eerste 
uur. Zoals ik. 
George Best bracht het dwarse en 
drammerige Engelse voetbal een 
ongekende poëtische injectie van 
voetbalelegantie, sensualiteit en rebellie. 
Met een soort onuitroeibare drift naar de 
dood. Over hem sprak Matt Busby in de 
vroege jaren zeventig de profetische 
woorden: George Best was my genius, but 
he is already dead, isn’t he?
Dat is hij niet. George Best is als Elvis 
Presley. Hij leeft! In de herinnering, voor de
eeuwigheid. 
Matt Busby, George Best, Eric Cantona. The 
Theatre of Dreams.
Hier heeft de heer Mourinho, José, toch 
geen plaats François?  
Dit was toch dé zogenaamde ‘miscast’ van 
deze tijd. 

Slaap alvast op beide oren: ik zet mezelf op 
de perstribune van Anderlecht – 
Manchester United met de handrem op. 
Diep in mijn binnenste zal ik misschien blij 
zijn met een mooie prestatie maar geen 
haar op mijn hoofd dat er zal aan denken 
om op te springen bij een doelpunt van 
mijn favoriete ‘Red Mancunians’. Ik kijk nu 
al reikhalzend uit naar de ‘post-Mourinho-
periode’. Van mij mag Luis Enrique snel 
komen.

See you at the game!
Benieuwd naar je reactie,

Hartelijk,

Raf


