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DE KRACHT VAN DE RODE
DUIVELS EN HET

'LUKAKU-VERMOEDEN'
DOOR LUCA VAN KERCKHOVEN

2 juli 2018: de Rode Duivels spelen in de Rostov Arena in Rusland de 1/8ste finale

van het WK tegen Japan. Over heel België komen mensen samen om  de wedstrijd te

volgen op grote schermen. Onder andere in het Hyundai Fan Park op de Antwerpse

Scheldekaaien. Daar staan duizenden Belgen in zwart, geel en rood uitgerust te

verlangen naar een nieuwe overwinning van de Rode Duivels. 

 
 
 
 

Onze ploeg is de favoriet om te winnen in deze match, maar toch komen we in de
tweede helft op een 0-2 achterstand. Dit had niemand verwacht en de fans worden
wanhopiger.

Romelu Lukaku klaagde discriminatie in de voetbalwereld al vaker aan. “Ik krijg
niet het respect dat ik verdien”. Heeft onze Rode Duivel gelijk? Discrimineren Rode
Duivels-fans spelers met een migratieachtergrond? Dat onderzocht ik in mijn
scriptie alsook de verenigende kracht van de Rode Duivels op het
nationaliteitsgevoel.



Jan Vertonghen maakt er met een kopbal 1-2 van en geeft België terug hoop. De

fans geloven er weer in. Wanneer de befaamde krullenbol van Marouane Fellaini

de 2-2 in het doel kopt, is heel België opgelucht van blijdschap. En alsof het nog niet

genoeg was, scoort Nacer Chadli in de extra tijd de bevrijdende 3-2.

Het hele land is door het dolle heen. Het bier vliegt door de lucht en de fans pakken

elkaar vast. Een historisch volksfeest kan beginnen. Een paar dagen later wonnen we

ook de kwartfinale tegen voetballand Brazilië en vond opnieuw een groot feest plaats.

Wat een rollercoaster van emoties. En dat bij zo veel mensen tegelijkertijd, door één

elftal: De Rode Duivels. Zou dat dan geen interessant onderwerp voor een onderzoek

kunnen zijn, vroeg ik me af?



Met mijn scriptie deed ik sociaal-economisch onderzoek naar fans van de Rode
Duivels. België heeft een sociaal diverse samenleving. We hebben Nederlandstaligen
en Franstaligen, maar ook individuen met een verschillende huidskleur, met een
verschillende religie of met familiewortels buiten Europa. We verschillen dus
onderling wel eens. Maar wanneer de Rode Duivels een wedstrijd spelen, zijn die
verschillen niet van belang. Het land is dan verenigd. Wat ik ongelofelijk straf vind,
is dat één voetbalploeg een land en zijn inwoners zo samen kan brengen. Daarom
besloot ik onderzoek te doen naar de attitude van Rode Duivels-fans.
 
Met de hulp van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stuurde ik een online
enquête uit naar leden van de officiële Rode Duivels-fanclub '1895'. In deze enquête
vroeg ik de fans naar hun liefde voor de Rode Duivels, hun liefde voor België, spelers-
beoordelingen, hun mening ten opzichte van etnische diversiteit en tenslotte enkele
algemene gegevens zoals bijvoorbeeld hun leeftijd en woonplaats. Na de wedstrijden
België-IJsland en Zwitserland-België in november 2018 vulden uiteindelijk 331
fans mijn vragenlijst in.
 
In de eerste plaats heb ik onderzocht wat de invloed is van de Rode Duivels op het
nationaliteitsgevoel van de fan. Uit mijn onderzoek blijkt dat 94,3% van de fans zich
vertegenwoordigd voelt door de Rode Duivels. Daarbij bedraagt de gemiddelde liefde
voor de Rode Duivels 84,6% . Tenslotte is er ook een significante, positieve
samenhang tussen het België-gevoel bij de fan en zijn liefde voor de Rode Duivels. Dit
betekent dat, hoe meer je fan bent van de Rode Duivels, hoe meer je een nationale
eenheid voelt met België.
 
Deze resultaten zijn heel erg positief. Ze wijzen er op dat in de huidige tijd van
sportief succes bij de Rode Duivels, het land verenigd wordt door ons nationale
voetbalelftal. In het tweede deel van mijn scriptie, onderzocht ik wat fans vinden
van etnische diversiteit bij de Rode Duivels. Geven ze een gelijke waardering aan
Nacer Chadli, die een Marokkaanse achtergrond heeft, als aan Thomas Meunier, die
een lichte huidskleur en een Belgische achtergrond heeft? Ik vroeg aan de fans in
welke mate ze akkoord gaan met de volgende stellingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
“Ik vind dat spelers met een andere etnische achtergrond zoals, bv. Romelu
Lukaku, Marouane Fellaini en Adnan Januzaj, niet de Belgische nationaliteit
vertegenwoordigen” 
 
“Ik heb liever meer spelers zonder een andere etnische afkomst zoals, bv. Kevin
De Bruyne en Thibaut Courtois omdat ik vind dat zij de Belgische nationaliteit
beter vertegenwoordigen” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Met deze stellingen gaan de fans helemaal niet akkoord. De eerste stelling krijgt een
1,54/10 en de tweede een 0,88/10 (0 = helemaal niet akkoord, 10 = helemaal akkoord).
Bij een directe vraagstelling vertonen de fans dus geen discriminerende houding.

Daarnaast vroeg ik de fans om de spelers een beoordeling op 10 te geven na de
wedstrijden tegen IJsland en Zwitserland. Wanneer ik de gemiddelde score voor de
spelers met een allochtone achtergrond en voor de spelers met een autochtone
achtergrond vergeleek met de gemiddelde score die ze statistisch gezien verdienen,
kwam er aan het licht dat we de allochtone spelers in beide wedstrijden niet correct
waarderen. In de tabellen zie je de exacte cijfers.



In de beide wedstrijden stelde ik een onderwaardering voor de groep allochtone

Rode Duivels vast, maar voor Zwitserland – België is het verschil het opvallendst.

De allochtone Duivels verdienen een 6,3/10, maar krijgen van de fans maar een

4,8/10. Dat is een verschil van – 15%! Ik concludeerde dus dat we onbewust

discrimineren ten opzichte van spelers zoals bijvoorbeeld Dedryck Boyata of

Jason Denayer.  Het ‘Lukaku-vermoeden’ wordt daarmee bevestigd. Romelu

Lukaku zei in het verleden al vaker dat hij niet de waardering krijgt die hij

verdient.

 

Omdat discriminatie een belangrijk maatschappelijk probleem is, is mijn

onderzoek opgepikt door de nationale en internationale media (VRT NWS, Radio

1, De Morgen, De Volkskrant, ...). Om mee te werken aan een oplossing ben ik mijn

onderzoeksresultaten gaan toelichten op een diversiteit-vergadering bij de KBVB.

Ik adviseerde hen om sensibiliseringscampagnes op te zetten om de houding ten

opzichte van etnische diversiteit te verbeteren. Op zaterdag 19 oktober 2019

organiseren ze een evenement waarop jongeren over oplossingen mogen

nadenken. Dat is voor mij alvast de volgende stap. Hopelijk kom ik daar nog

enthousiaste jongeren tegen om dit samen mee aan te pakken.


