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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
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maandag 3 april, 2017
 
14 uur,

Beste François,

1

Ik sta even stil bij de slotzin van je vorige 
brief over de Russische toestanden. Voor de 
goede orde: in datzelfde Rusland wordt 
volgende zomer de wereldbeker voetbal 
georganiseerd.  Je waarschuwt, na je 
terugkeer uit Sochi, Poetin nog één keer, zo 
lijkt het wel. Je dreigt hem zelfs een beetje 
af, mocht hij ooit toevallig letterlijk je pad 
kruisen. Doe het niet, François, doe het niet. 
De heer Poetin, Vladimir, dat is:  in zijn 
blote bast op een paard poseren, de Krim 
gewelddadig annexeren, onschuldige 
opposanten arresteren. Zoals Nadja 
Tolokonikova, kunstenares en zangeres van
punkband Pussy Riot. Wist je dat zij een 
duidelijke link heeft met ‘Sochi’? Het 
Russische gerecht draaide haar - op basis 
van ‘de wet tegen voetbalhooliganisme’ 
nota bene - een paar jaar de nor in. Omdat 
ze in 2012 bij wijze van protest tegen het 
gebrek aan democratische vrijheden een 
schunnig liedje had gezongen in een 

kathedraal in de buurt van het Kremlin. 
Over haar verblijf in die gevangenis - vol 
seksuele vernedering en dwangarbeid - 
schreef ze stiekem dagboekfragmenten. Ze 
vertelt het in haar boek ‘Zo begin je een 
revolutie’ dat vorige maand ook in het 
Nederlands werd gepresenteerd. Is de 
Goelag terug van nooit weggeweest? 
Nadja Tolokonikova vergeleek de aanklacht
tegen Pussy Riot met de showprocessen 
van Stalin in de duistere jaren dertig van 
de vorige eeuw. Ze kreeg ‘amnestie’ net 
voor de Olympische Winterspelen in Sochi 
van 2014. Ze liet zich niet muilkorven en 
riep meteen op tot een boycot van die 
Spelen. Tijdens een vreedzame actie in 
Sochi voor meer mensenrechten werd ze 
op 18 februari 2014 door de politie in 
elkaar geslagen en opnieuw gearresteerd. 
Ik juich Nadja Tolokonikova toe in haar 
verzet tegen Poetin al zal die daar, zo 
vermoed ik, geen seconde van wakker 
liggen. Poetin, dat is patserig en protserig 
tegelijk. Ik begrijp je woede maar daar ga 
jij toch niet mee op de vuist, François? Je 
verlaagt je toch niet tot zijn niveau van 
boksende straatvechter? 
Ik zag in jou altijd een bron van 
beschaving, een man van de 
pingpongdiplomatie. Omdat je voorzitter 
bent van TTC Sokah Hoboken – speelt Jean-
Michel Saive aanstaande vrijdag bij jullie 



zijn laatste wedstrijd?  – kom ik wel weg 
met deze knipoog naar het inzetten van 
tafeltennissers in 1972 om de stugge 
relatie tussen het China van Mao en de 
Verenigde Staten van Nixon te ontdooien. 
Al zie ik Poetin niet meteen de subtiliteit 
van het pingpongpalet onder de knie 
hebben.  
Zonder twijfel voert Nadja Tolokonikova 
naar aanleiding van het WK 2018 opnieuw 
campagne voor betere leefomstandigheden
in Rusland. Mijn suggestie: laten we haar 
dan ten volle prijzen. Te beginnen vanuit 
onze rubriek ‘Uit & Thuis’. Dat lijkt me 
beter dan op jouw leeftijd, met alle respect,
nog uit te kijken naar een rondje 
‘smoeltimmeren’ met ‘vlegel Vladimir de 
Verschrikkelijke’. Zelfs al verdient hij een 
stevige draai om de oren. En nu maar 
hopen dat ons online platform 
www.dewitteduivel.com niet wordt 
gehackt door de geheime diensten van 
Moskou.
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Over naar een veel vrolijker thema: Celtic 
Glasgow is de eerste kampioen van het 
seizoen 2016-’17. Geen voetbalgokker – of 
gokkende voetballer? – die hier ook maar 
één eurocent zal op hebben ingezet. Voor 
de zesde opeenvolgende keer. Het is 
voorspelbaar nadat Rangers FC zichzelf 
met doelbewust financieel bedrog in de 
afgrond had gestort. Maar dat maakt de 
zaak van de groenwitte  Bhoys niet. Ik heb 
een zwak voor Celtic. Voor zijn 
fantastische, muzikale fans. Voor zijn 
avontuurlijke spelstijl. Voor zijn 
welgemeend sociaal engagement. 
We are Celtic supporters, faithful through 
and through. Ik sluit mij bij deze song aan 
sinds…1970. Toen zag ik Jimmy Johnstone 
spelen, in een rechtstreekse uitzending van
de BRT: halve finale Europacup 
Landskampioenen tussen Celtic en Leeds 
United. Voor 135.000 in Hampden Park in 
Glasgow, de absolute toeschouwerskraker 

in de Europacupgeschiedenis. Jimmy was 
de Garrincha van Schotland: de kleine 
dribbelaar werd ‘the flying flea’ genoemd. 
In 2008 interviewde ik Jim Kerr. De zanger 
van Simple Minds is een ‘lifelong Celtic fan’ 
en vertelde me over de ontmoeting met 
zijn jeugdheld in 2004.  Bij Johnstone werd 
toen de ongeneeslijke spierziekte ALS 
vastgesteld en Kerr nam met hem een song
op ten voordele van de Britse ALS-
stichting. Hij zong op de tonen van Dirty 
Old Town: ‘I saw Jimmy Johnstone set the 
night on fire.’  Dat gevoel kreeg ik ook toen 
ik hem als tienjarige zag spelen in 1970. 
Over het unieke van Celtic zal ik ook later 
meer vertellen naar aanleiding van de 
viering van de vijftigste verjaardag van 
‘The Lisbon Lions 1967’, einde mei 2017. Ik
geef je nu de drie belangrijkste kenmerken 
van The Celtic Spirit mee. Die staat voor 
avontuurlijk voetbal, sociale 
rechtvaardigheid en ‘music & fun’. 
Ik begin met laatste en het leukste: de 
beelden van de wenende Rod Stewart na 
de overwinning in 2012 tegen Barça 
gingen de wereld rond. Net als Jim Kerr 
bekennen talrijke popmuzikanten zich tot 
Celtic: van Bono en Frankie Miller over 
Snoop Dogg en Paolo Nutini tot Susan 
Boyle en Sharleen Spiteri. Naast leden van 
The Dubliners, The Pogues, The Corrs, 
Westlife en Oasis. Met die muzikaliteit 
vanuit de Irish Heartbeat schenkt Celtic – 
Paradise – Park de meest melodieuze 
voetbalatmosfeer ter wereld. Nergens 
klinkt You’ll Never Walk Alone eerlijker en 
intenser, tegen een oceaan van groenwitte 
sjaals op de achtergrond.
Vorige week schreef ik over mijn passie 
voor ‘het mooie en vrije voetbal’.
Ik verklap je hier even een inzicht uit mijn 
onderzoek. Met name dat de historische 
basis daarvan werd gelegd door het elftal 
dat tussen 1906 en 1915 in de 
internationale pers werd omschreven als 
‘the finest football team in the world’. 
Voormalige spelers van Celtic, of coaches 
die zich door deze visie lieten begeesteren 
zoals de beroemde Jimmy Hogan, 

http://www.dewitteduivel.com/


zwermden uit tot in Centraal-Europa en 
Zuid-Amerika. Ze ontwierpen en 
inspireerden de kunstzinnige Tsjecho-
Slowaakse, Oostenrijkse, Hongaarse en 
Uruguyaanse stijlen die tussen 1920 en 
1955 tot de verbeelding van het publiek 
spraken.
Daarnaast bracht Celtic van bij zijn 
ontstaan in 1887 het element ‘sociaal 
engagement’ in het voetbal onder invloed 
van Brother Walfrid en de éénarmige 
activist Michael Davitt. Die verloor op 
jonge leeftijd zijn arm in een fabriek en 
voerde als rondreizende vrijheidsstrijder 
geweldloze acties voor fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en 
landhervormingen.
Walfrid was de Schotse antwoord op 
Daens. Hij stichtte Celtic om de kinderen 
van Ierse hongervluchtelingen van de 
straat te houden en op te voeden en hen 
letterlijk eten te geven. The Irish werden 
door de Schotse samenleving uitgespuwd. 
Celtic gaf hen hoop. Jim Kerr, zelf een 
achterkleinkind van een Ierse immigrant, 
zei het me letterlijk: ‘Celtic was different. To
build an identity fort he Irish community, to 
give charities to the poor and to build 
bridges with Scotland. Open to all!’ Daar zat 
én zit de grote tegenstelling met Rangers, 
de club van het establishment en… 
‘protestants only’. Bij Celtic traden 
katholieken, protestanten en humanisten 
altijd door elkaar aan. Wat mij erg 
aanspreekt, is dat tijdens de Eerste 
Wereldoorlog Celtic benefietwedstrijden 
organiseerde ten voordele van…Belgische 
oorlogsvluchtelingen in Glasgow. Dat 
zouden we samen eens verder moeten 
uitspitten, François. Tot vandaag 
presenteert men zich als ‘club of refugees’. 
Ik herhaal: The Celtic Spirit staat voor 
avontuurlijk voetbal, sociale 
rechtvaardigheid, music & fun. Drie dingen 
waar ik mijn hele leven al een lans voor 
breek. 
En gisteren, op zondag 2 april, gaf The 
Celtic Foundation steun aan de Wereld 
Autisme Dag. Dat herinnerde mij aan mijn 

bezoek in 2005 aan een wedstrijd  op 
Celtic Park, in het gezelschap van mijn 
zoon Senne. Het was de enige keer in mijn 
leven dat ik werd uitgenodigd om op de 
hoofdtribune te zitten, ook al liep ik 
ongeschoren, das- en kousenloos rond.
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Je weet dat mijn zoon een hoogbegaafde 
autist is. Hij heeft moeite met de sociale 
vaardigheden, met het inschatten van 
intuïtie en emotie. Anderzijds werkt zijn 
brein op volle toeren in een ICT-omgeving. 
Ik maak van de gelegenheid graag even 
gebruik om de loftrompet te steken op zijn 
werkgever Passwerk. Dit bedrijf uit 
Berchem biedt mensen die zich in het 
zogenaamde ‘autismespectrum’ bevinden 
de kans op een baan. Dat is zowel een 
zegen voor henzelf als voor de 
samenleving. Specialisten van Passwerk 
zullen weldra de problemen van de 
overheidsdienst FOD Sociale Zekerheid – 
waardoor personen met een handicap veel 
te laat werden uitbetaald – oplossen. 
Vanuit zijn intellectuele informaticabrein 
helpt Senne ons in zijn vrije tijd op onze 
www.dewitteduivel.com al eens uit de 
nood. Hij heeft jou alvast gecatalogeerd als 
iemand met meer natuurlijke ‘informatica-
intelligentie’ dan ik. Het is ongeveer de 
enige connectie van Senne met voetbal. 
Blijkbaar hebben autisten weinig met onze 
sport. Al heb ik hem er toch een keer op 
betrapt. Je weet dat ik een Barçavolger ben.
Sinds de komst van Guardiola in de zomer 
van 2008 bekeek ik negentig procent van 
de matchen van de blaugrana op de 
betaalzender. Tijdens de hoogdagen van 
Xavi rond 2010 kwam Senne tot mijn 
verbazing af en toe rond het 
televisietoestel snuffelen. Ik vroeg hem 
naar het waarom. Hij antwoordde dat hij 
deel uitmaakte van een internationale 
voetbalonlinegamegroep en dat hij had 
vernomen dat Barça het meest ‘wiskundig’ 
speelde. Hij probeerde het spel te ontleden 
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om het tijdens het gamen toe te passen. 
Blijkbaar met succes want zijn virtuele 
team – met Oekraïners én Australiërs – 
strandde pas in de halve finale. Zou Xavi 
toch de voetbalmaat/matrix der dingen 
zijn?
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Dembélé is een genie. Nu hoor je het weer 
eens van een ander, François. En niet van 
de eerste de beste: Mauricio Pochettino, 
zijn coach bij Tottenham Hotspur, plaatst 
Moussa in het rijtje van Maradona, 
Ronaldinho, Jay-Jay Okocha en Ivan de la 
Pena. Maurico Pochettino is een kind van 
het verleidelijke deel van de Argentijnse 
school. Hij komt van Newell’s Old Boys, 
waar de wieg stond van Lionel Messi, en 
waar Cesar Luis Menotti – coach van 
wereldkampioen Argentina 1978 – zijn 
inzichten plaveide, gebaseerd op het 
totaalvoetbal van Johan Cruijff en het joga 
bonito van Pelé. Pochettino won als speler 
de Argentijnse landstitel met Newell’s Old 
Boys, onder leiding van coach Marcelo 
Bielsa, een discipel van Menotti en op zijn 
beurt een bezieler voor Guardiola. Je ziet: 
alles heeft met alles te maken. Deze man 
noemt dus Dembélé geniaal. Ik riep het al 
tien jaar geleden, nadat hij bij AZ zes 
spelers dribbelde én scoorde en ‘als een 
Tita Tovenaar op water kon lopen’, dixit de 
lyrische Nederlandse voetbalcommentator 
Frank Snoeks.
Ik laat nog liever de cijfers voor zich 
spreken: meer dan negentig procent van 
zijn passes komt goed aan. Dat is ‘Xavi-
Iniesta gehalte’. In de Premier League werd
hij al vaker uitgeroepen tot creatiefste én 
actiefste middenvelder. Van de statisticus 
van Tottenham kreeg ik computergegevens
door die bewezen dat hij het spel van 
Gareth Bale – toch de duurste speler van de
planeet – een nieuwe dimensie had 
gegeven. En deze Dembélé zou niet beter 
zijn dan Witsel of Fellaini? Ik herhaal mijn 
oproep van een jaar of drie geleden. Mocht 

ik het ergens voor het zeggen hebben, bij 
de Rode Duivels bijvoorbeeld, ik bouwde 
mijn elftal steeds uit rondom Magical 
Moussa: als creërende centrale 
middenvelder, als vertragende rustbrenger 
vanuit defensief oogpunt.
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Gisteren reed ik mijn eigen ‘Ronde van 
Vlaanderen’: 75 kilometer elektrisch 
fietsen door de Kempense Ardennen. Die 
bestaan, ze situeren zich op het golvende 
grensgebied met het Hageland. Net op tijd 
terug voor de eerste play-off-één-topper 
tussen KAA Gent en Club Brugge. Ik kan 
hierover kort zijn: ik viel letterlijk in’t 
slaap.
En verder geef ik mijn steun aan het 
Playsportsduo Jan Mulder – Geert De 
Vliegher. Ik deel hun verontwaardiging na 
de aanslag van Poulain op de benen van 
Dejaegere. Altijd rood. Zonder discussie. 
Nu moet dit besef nog doordringen tot in 
de hoofden van onze scheidsrechters, 
trainers en spelers.
Overigens, 23 overtredingen van Club 
Brugge. Waar is blauwzwart mee bezig?
Des zes wedstrijden van 2A en 2B lokten 
samen net geen 25.000 toeschouwers, 
waarvan de helft zich in Genk bevond. Kan 
er iemand dit systeem nog verdedigen?

Weer veel verhaaltjes in één keer maar ik 
geniet met volle teugen van onze 
briefwisseling.

Benieuwd naar je reactie en je nieuwe 
inzichten over ‘voetbal, vriendschap & 
andere zaken van levensbelang’.

Hartelijk,

Raf


