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Vooraf: Enkele praktische afspraken 

 

 

De afkortingen van organisaties en politieke partijen worden in de tekst weergegeven, nadat ze een 

eerste maal voluit worden geschreven en de afkorting tussen haakjes wordt weergegeven. Andere 

gebruikte afkortingen zijn: 

 

OS: Olympische Spelen 

WK: Wereldkampioenschap 

EK: Europees Kampioenschap 

 

 

In de voetnoten werden enkele gangbare afkortingen gebruikt, voor de volledigheid geven we ze hier 

even weer: 

 

et al.: verwijzing naar een werk van vijf of meer auteurs. 

s.l.: sine loco (zonder plaats; plaats van uitgave niet vermeld) 

s.n.: sine nomine (zonder vermelding van de naam van de uitgeverij) 

op. cit.: verwijzing naar een werk van een bepaalde auteur dat reeds in het betreffende deel werd 

opgenomen. 

ibid.: Ibidem verwijst naar dezelfde studie van dezelfde auteur, vermeld in de voorgaande voetnoot. 

id.: Idem verwijst naar dezelfde auteur, vermeld in de voorgaande voetnoot. 

cf. supra: verwijzing naar een tekstdeel hoger in de tekst, in hetzelfde hoofdstuk. 

cf. infra: verwijzing naar een tekstdeel lager in de tekst, in hetzelfde hoofdstuk. 

ut supra, pagina x: verwijzing naar een specifiek tekstdeel of bewering uit een eerder hoofdstuk van 

de masterproef. 

ut infra, pagina x: verwijzing naar een specifiek tekstdeel of bewering uit een later hoofdstuk van de 

masterproef. 
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I read the sporting pages,  

Turning to them more quickly than is appropriate 

(…) 

If a citizen from the homeland runs quicker or jumps higher than foreigners,  

I feel pleasure. Why, I do not know. 

I want the national team to beat the teams of other countries, scoring more goals. 

(…) 

This form of life is the national identity.
1
 

                                                 
1 Billig (M.), Banal nationalism,p. 125. 
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Voorwoord 

 

 

 

“It’s no secret that ambition bites the nails of success”
2
 

 

Het meervoud van sportman is: passie. Passie als exponent van drie factoren: de sportman, de 

supporter en de verslaggever. Bezieling en het heilige vuur. Passie, dus. 

Als sportman beleef ik die passie met de grootsten van mijn studentenhome of -vereniging, ‘den 

beenhouwer’ is mijn bijnaam – terwijl ik mijzelf eerder zie dribbelen als een pluisje over het veld.                   

Als supporter beleef ik die passie met vrienden voor de buis wanneer we het allemaal beter weten. 

Een Leffe Blond in de hand en we zijn allen zo spits als Jan Wauters of Filip Joos.                                          

Als verslaggever laat ik mij verleiden tot hoogmoedige metaforen en groteske overdrijvingen. Geen 

doelpunt zo mooi, geen tackle zo scherp, geen pass zo splijtend of ik heb het live meegemaakt. 

Bij deze ben ik zelfverklaard sportman, supporter en verslaggever. Drie belangrijke werelden waar ik 

deel van uitmaak. En nu zou ik ook graag deel uitmaken van een andere belangrijke wereld, de 

wereld der gediplomeerden. Master in de geschiedenis, zoals het officieel heet. Deze masterproef 

moet daar in belangrijke mate toe bijdragen. 

 

Het was een plezier om deze masterproef tot een goed eind te brengen. Bovenvermelde passie voor 

sport en mijn academische nieuwsgierigheid in de natie-staat en expressies van nationalisme liggen 

aan de basis van dit werk. Ik koos niet voor de makkelijkste weg: het onderzoeksopzet, de afbakening 

en de periodisering van deze masterproef zijn op z’n minst ambitieus te noemen. Het valt te hopen 

dat ook de lezer zich kan terugvinden in de ambitie, het plezier en - bovenal - de academische 

voldoening die deze masterproef mij bezorgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Citaat uit ‘The Fly’, song van U2. (Uit het album ‘Achtung Baby’, oktober 1991)  
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Dankwoord 

 

Deze masterproef had nooit het levenslicht gezien als mijn promotor, Prof. dr. Jan Tolleneer, 

niet geloofde in de haalbaarheid van dit project. In de eerste plaats gaat mijn dank dan ook uit naar 

hem en assistent Tom van Aken: voor de ontelbare tips, het vertrouwen in een goede afloop en om 

mij te temperen wanneer ik mij eens te meer verloor in een al te geestdriftige vertelstijl. Bedankt. 

 

Ook Prof. dr. M. Van Ginderachter en Prof. dr. B. Lecocq wil ik graag bedanken. Als 

begeleiders van mijn jaarpapers in tweede en derde bachelor droegen ze tijdens de verschillende 

groepsessies en de persoonlijke begeleiding bij aan mijn academische vorming. Het kwam mijn 

interesse en academische nieuwsgierigheid in de natie-staat en verschillende aspecten van 

nationalisme enkel maar ten goede, waardoor ze onrechtstreeks aan de basis liggen van deze 

masterproef. Bedankt. 

 

Het lange archiefonderzoek van deze masterproef werd iets leefbaarder dankzij de dames 

van het universitair archief. Omdat ze mij ’s ochtends dikwijls nog voor het officiële openingsuur 

stiekem binnenlieten in de duistere kelder van de Boekentoren. Bedankt. Ook de Vakgroep Nieuwste 

Geschiedenis verdient een dankwoord, en meer bepaald Astrid Schoeters voor haar hulp bij het 

opsporen van verschillende boeken. Bedankt. 

 

Een inhoudelijke bijdrage tot deze masterproef werd o.a. geleverd door Paul van Himst, 

François Colin, Prof. dr. em. R. Renson en dr. V. Lambert. Bedankt. Eventuele taal- en stijlfouten 

werden onder handen genomen door docent-germanist Daan Anthuenis. Bedankt. En de cover van 

deze masterproef was zonder de cartoon van Sander Vanderveeren maar een kleurloze bedoening. 

Bedankt. 

 

Een buitengewoon dankwoord gaat uit naar mijn ouders. Voor alle kansen die ze mij gaven. 

Voor de geweldige opvoeding die ik kreeg en de vele reizen die we samen maakten. Voor hun steun 

en vertrouwen. Omdat ze al jarenlang mijn Knack-abonnement betalen. Bedankt. 

 

Evelien, mijn vriendin. Omdat ze steeds een gezonde interesse toonde in een thesis over 

voetbal. Omdat ze de volledige 120 pagina’s van deze masterproef heeft nagelezen. Omdat ze me 

loodst naar opvallend betere examenresultaten. Omdat ze de beste is. Bedankt. 

 

Een finaal dankwoord richt ik graag tot mijn alma mater, Universiteit Gent. Omdat ik aan de 

UGent een fantastische studententijd kende in Home Vermeylen, tijdens de studentenverkiezingen, 

tijdens de organisatie van Student Kick-Off en in het presidium van de Vlaamse Geschiedkundige 

Kring. Ik word zeer graag alumnus van deze UGent. Bedankt. 
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INLEIDING 

 

 

 

1. Onderzoeksopzet en vraagstelling 

 

Terwijl België evolueerde naar een sterk gefederaliseerde staat, waarbij meer en meer deelaspecten 

van het economische, politieke, sociale en culturele leven langsheen de taalgrenzen werden 

verdeeld, bleef de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) – tot voor kort
3
 – een volledig unitaire 

structuur hebben. Behalve de tijdelijke oprichting van een Vlaamsche Voetbalbond
4
 in de jaren ’30, 

kende de voetbalwereld nauwelijks of geen regionaliseringstrend. De evolutie die zich vanaf de jaren 

’70 aftekende om sportbonden te splitsen – als antwoord op het verschuiven van de 

sportbevoegdheid naar het Gemeenschapsniveau – heeft zich nooit doorgezet naar de KBVB. De 

lokroep van ‘gemeenschapssubsidies’ was niet dwingend voor Koning Voetbal. 

 

KBVB, Profliga, nationale voetbalploeg: allen behielden een unitaire structuur. De nationale 

voetbalploeg ging op die manier als één van de weinige nationale symbolen gelden in een sterk 

hervormd land. Verschillende sporthistoriografische onderzoeken stellen dat nationale evenementen 

of symbolen een moment van eendrachtige solidariteit kunnen veroorzaken. Deze zogenaamde 

‘recultivering’ van nationale identiteit doet latente maatschappelijke ongelijkheden eventjes 

vergeten; de nationaliteitsbeleving kent vooral een hausse bij grote sportmanifestaties.
5
 Tijdens 

wedstrijden van het nationaal voetbalteam lijken de nationale spanningen en strijdende identiteiten 

plots te verdwijnen onder de koepel van dat verzoenende symbool: de Rode Duivels, les Diables 

Rouges.  

 

België staat een beetje buitenspel in deze these. De Belgische identiteit die in 1830 een nieuwe 

natie-staat tot stand bracht, lijkt vandaag overschaduwd door twee sterke subnationaliteiten; de 

felle opmars van de Vlaamse en de Waalse Beweging speelden hierin een belangrijke rol. We vragen 

ons af hoe deze subidentiteiten zich kunnen verhouden onder, naast of boven een overkoepelende 

Belgische identiteit tijdens wedstrijden van de nationale voetbalploeg. Het is dus de vraag of we 

inderdaad kunnen spreken van een ‘recultivering van nationale identiteit’, wanneer het bestaan van 

die nationale identiteit sterk in twijfel wordt getrokken.  

                                                 
3 In 2008 werd een vzw Vlaamse Voetballiga opgericht, als Vlaamse vleugel van de KBVB. Ut infra, p. 50. 
4 De oprichting van deze Vlaamsche Voetbalbond was een flamingantische reflex die verzeilde in fascistisch 
vaarwater en zo een stille dood stierf. Ut infra, p. 47. 
5 Zie verschillende bijdragen in o.a.: Hobsbawm (E.), Nations and nationalism, since 1780, 1994; Billig (M.), 
Banal nationalism, 1995; Duke (V.) en Crolley (L.), Football, nationality and the state, 1996; Tolleneer (J.), 
Football and the dual identity of the Flemish in Belgium, 1997; Cronin (M.) en Mayall (D.), Sporting 
nationalisms, 1998; Kellas (J.G.), The politics of nationalism and ethnicity, 1998; Bairner (A.), Sport, 
nationalism and globalization, 2001. 
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Aangezien de nationale voetbalploeg en de KBVB deel zijn van een gefederaliseerd land, lijkt een 

historische schets van de communautaire spanningen in en rond de nationale voetbalploeg geen ijdel 

plan – bovendien tekenen eerste barsten binnen de KBVB zich reeds af door de oprichting van een 

vzw Vlaamse Voetballiga. Door op zoek te gaan naar momenten van eendracht en momenten van 

crisis
6
 wensen we een diepgaande analyse te maken van de Rode Duivels als unitair bastion. Dit 

onderzoek probeert aan te tonen of en hoe communautaire twisten zich bij de Rode Duivels 

manifesteren doorheen verschillende staatshervormingen. 

 

Een Vlaamse en een Waalse krant worden aan een inhoudsanalyse onderworpen en spelen op die 

manier een belangrijke rol in deze masterproef. Kranten slagen er in om grootse sportprestaties te 

verheerlijken, maar berichten evenzeer over twisten of slechte prestaties: dit moet ons in staat 

stellen om een evenwichtig beeld op te hangen van betekenis van de Rode Duivels in een sterk 

gecommunautariseerd landschap. We gaan in de kranten na hoe wordt bericht over de Rode Duivels: 

zijn ze een nationaal symbool, is de beleving resultaatgericht, zijn er merkbare verschillen tussen de 

Waalse en de Vlaamse verslaggeving, … ? Welke rol (verzoenend, tweedrachtig, unitair, …) spelen ze 

binnen de Belgische staat en haar deelgewesten en -gemeenschappen ? 

 

Hoe de Belgische staat ontstond en welke identiteiten ze voortbracht, hoe de ‘moderne’ natie-staat 

zich ontwikkelde in de Belgische casus, hoe diepgaande staatshervormingen en het ontstaan van 

subnationale identiteiten een merkwaardig land creëerden, hoe voetbal samengaat met 

nationalisme in al haar facetten,  … : het zijn noodzakelijke historische reflecties om dit onderzoek 

aan te vatten. Hoe de kranten crisismomenten en subnationale spanningen weergeven in hun 

sportbladzijden, gedurende 88 jaar Rode Duivels, vormt dan weer de basis voor het empirische luik 

van dit onderzoek. We vragen ons af hoe de vorming van verschillende identiteiten binnen het 

Belgisch staatsbestek een invloed heeft op de verslaggeving over de Rode Duivels. We stellen ons de 

vraag hoe de structuur van de KBVB evolueerde; hoe nationale voetbalwedstrijden voor een 

recultivering van nationale identiteit kunnen zorgen; of en hoe de Rode Duivels een speelbal zijn in 

handen nationale identiteiten; welke impact de verschillende staatshervormingen hebben op de 

Rode Duivels; welke invloed ondervinden de Rode Duivels van politieke incidenten. Dit moet leiden 

tot conclusies die gebaseerd zijn op een uitgebreid en betrouwbaar bronnenonderzoek en die een 

antwoord bieden op onze centrale onderzoeksvraag: hoe verhouden de Rode Duivels zich tot de 

verschillende Belgische (sub)identiteiten en hoe is hun relatie tot de verschillende 

staatshervormingen?  

 

                                                 
6 Bij het analyseren van de bronnen worden deze twee begrippen gebruikt als kernthema’s waaraan we 
verschillende subthema’s gaan ophangen om zo de geselecteerde artikels te bespreken. De concepten ‘Momenten 
van crisis’ en ‘Momenten van eendracht’ zijn analoog aan de begrippen uit: Tollebeek (J.), Buelens (G.), 
Deneckere (G.), Kesteloot (C.) en de Schaepdrijver (S.), red., België: een parcours van herinnering, Amsterdam, 
Bakker, 2 dl.. In dit boek gaan de verschillende auteurs op zoek naar de plaatsen waar België bestaat of bestond 
in onze herinnering. Op die manier beschrijven ze een parcours van 66 plaatsen waarlangs het geheugen van 
België wordt gereconstrueerd. In het tweede boekdeel worden de ‘pleisterplaatsen van het geheugen’ 
onderverdeeld in ‘plaatsen van tweedracht, crisis en nostalgie’. 
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2. Legitimatie en relevantie 

 

 

Een steekproef toonde al vlug aan dat bovenstaande geformuleerde vragen niet zinloos zijn. Maar los 

van de maatschappelijke relevantie, speelde ook het academische belang van dit onderzoek mee. 

 

Doorgaans is er weinig aandacht voor de rol van sport als historisch object. Sporthistoriografisch 

onderzoek staat in België op een laag pitje, hoewel het Departement Geschiedenis en de Afdeling 

Historische Kinesiologie en Sportgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven hieraan wil 

verhelpen.
7
 Angelsaksische academici tonen zich al een tijdje voorloper in het sporthistoriografisch 

onderzoek: A. Bairner, L. Crolley, V. Duke, J. Sugden, A. Tomlinson en S. Wagg zijn hier exponenten 

van. Er verscheen dan ook reeds een grote hoeveelheid aan Engelstalige literatuur betreffende sport 

en nationalisme als twee-eenheid.
8
 

 

Het zou uiteraard verbazen indien deze masterproef geen enkele voorganger kent die in meerdere of 

mindere mate aansluit bij het onderzoeksopzet. Prof. J. Tolleneer schreef een artikel dat aansluit bij 

dit onderzoeksopzet.
9
 Ook enkele thesisverhandelingen gaan uitgebreid in op voetbalverslaggeving 

over de Rode Duivels in Vlaamse dagbladpers.
10

 Echter, de eigenheid van deze masterproef ligt hem 

enerzijds in het analyseren van een Vlaamse én Waalse krant, anderzijds is de uitgebreide periode 

waarin het bronnenonderzoek zich begeeft een extra troef. Bovendien is de theoretische benadering 

van dit onderzoek vernieuwend voor het Nederlandse taalgebied en wil ze zo een aanzet zijn tot 

diepgaander varianten van dergelijke onderzoeksthese. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de sporthistoriografie een hiaat vertoont wat dergelijk onderzoek betreft. 

Behalve bovenvermelde publicaties is er nauwelijks een artikel of bundel die dit specifieke 

                                                 
7 Roergangers in deze zijn: Prof. em. R. Renson, Prof. dr. J. Tolleneer, Prof. dr. B. Vanreusel, Prof. dr. D. 
Vanysacker en sinds kort Prof. dr. P. Delheye. 
8 Uitstekende voorbeelden hiervan zijn: Houlihan (B.), Sport and international politics, 1994; Sugden (J.P.) en 
Tomlinson (A.), Hosts and champions: soccer cultures, national identities and the USA World Cup, 1994; Wagg 
(S.), Giving the game away football, politics and culture on five continents, 1995; Duke (V.) Football, 
nationality and the state, 1996; Arnaud (P.) en Riordan (J.), eds., Sport and international politics, 1998; Cronin 
(M), Sporting nationalism, 1998; Bairner (A.), Sport, nationalism and globalisation: European and North 
American perspectives, 2001; Id., Sportive nationalism and national politics: a comparative analysis of Scotland, 
Ireland and Sweden, in: Journal of Sport and Social Issues, 20, 3, 2003, pp. 314-334.; Jarvie (G.), 
Internationalism and sport in the making of nations, in: Identities: global studies in sport and culture, 10, 4, 2003, 
pp. 537-55. 
9 Tolleneer (J.), Football and the dual identity of the Flemish in Belgium, in: German (S.) ed., Football and the 
regional identity in Europe, Münster, Lit. Verlag, 1997, s.p. 
10 We verwijzen hier naar: Vanneste (L.), Nationalisme en voetbal. Onderzoek naar de berichtgeving van de 
Rode Duivels tijdens Euro 2000 in de Vlaamse dagbladpers, thesisverhandeling UGent, 2001; Janssens (J.), 
Koorddansen op de communautaire breuklijn: de Rode Duivels in de Belgische nationaliteitenkwestie, 
thesisverhandeling KULeuven, 2002; Franssen (P.), Voetbal is communautaire oorlog!: een inhoudsanalyse van 
de berichtgeving over de Rode Duivels tijdens het Wereldkampioenschap voetbal 2002 in twee Nederlandstalige 
en twee Franstalige kranten, thesisverhandeling VUB, 2003. 
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onderwerp aan een solide onderzoek onderwerpt. Dit sterkt ons dan ook in het nut van deze 

masterproef. 

 

Terwijl sporthistoriografie in België nog in de kinderschoenen staat, is er wel een voortdurende 

aangroei van publicaties over nationalisme en nationale identiteit. In een bijdrage
11

 van L. Vos wordt 

een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten nationalismeonderzoek. Hij onderscheidt 

ten eerste een chronologische geschiedenis van nationalistische doctrines, bewegingen en feiten: de 

ideeënhistorische en politieke traditie. Als tweede stroming ziet hij de structureel-functionalistische 

traditie die focust op moderniteit en sociaal-economische determinanten. Een derde, 

postmodernistische, benadering laat zich leiden door betekenisgevende concepten zoals imagined 

communities en invented traditions, wat verschillende debatten over de invulling van dergelijke 

concepten op gang bracht onder historici. Deze masterproef plaatst zich in deze derde categorie die 

natievorming, natiegevoel en identiteitsconstructie centraal stelt: het constructivistisch 

gedachtegoed. 

 

De beperkte aandacht voor meer populaire cultuurfenomenen, zoals sport, in Nederlandstalig 

wetenschappelijk onderzoek, staat in schril contrast met de massa literatuur die verschijnt over 

nationalisme in al haar facetten. Het moet nochtans vruchtbare resultaten opleveren wanneer we dit 

nationalismeonderzoek gaan koppelen met sporthistoriografie. Deze masterproef legt een verband 

tussen nationale gevoelens en identiteit en sport. 

 

 

3. Afbakening onderzoek 

 

a) Periodisering 

We kiezen ervoor om alle officiële wedstrijden die de Rode Duivels ooit gespeeld hebben, te 

analyseren. Bijgevolg loopt de analyseperiode van dit onderzoek van 29 augustus 1920 tot en met 15 

oktober 2008. De wedstrijd van 15 oktober 2008 is de laatste wedstrijd die de Rode Duivels speelden 

voor we startten met ons onderzoek in het archief. Bijgevolg werd deze datum (15 oktober 2008) als 

einddatum van het onderzoek vooropgesteld. De ambitieuze keuze om dergelijk langgerekte periode 

te analyseren, ligt in het streven naar volledigheid en de wens bijgevolg een sluitend onderzoek aan 

te bieden. Tot op heden had geen enkel onderzoek dit tot een doelstelling gemaakt. Deze keuze 

maakt ons onderzoek er zeker niet flexibeler op en brengt een enorme werklast met zich mee.  

 

Onder officiële wedstrijden verstaan we wedstrijden die deel uitmaken van Olympische Spelen waar 

de A-ploeg aantrad, WK-kwalificatie, WK, EK-kwalificatie en EK. Het gaat dus om wedstrijden met 

inzet; officiële ‘oefenwedstrijden’ zoals bv. de eerste officiële landenwedstrijd ter wereld tussen 

                                                 
11 Vos (L.), Nationalisme: reflecties van een historicus. In: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis. – Cahiers 
d’histoire du Temps Présent, 3, Soma-ceges, 1997, pp. 291-320.  
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België en Frankrijk op 1 mei 1904 of de Japanse Kirin Cup in 1999, werden niet in beschouwing 

genomen. Ook wedstrijden van de militaire ploeg, de B-ploeg of de beloften werden niet 

geselecteerd, tenzij deze occasioneel in samenhang worden gebracht met wedstrijden van de A-

ploeg. We gaan ervan uit dat officiële wedstrijden meer emoties oproepen en meer aandacht krijgen 

in de kranten: de verslaggeving is snediger en meer beladen. Hierdoor leent de verslaggeving van 

deze officiële wedstrijden zich beter tot ons onderzoek – in vergelijking tot die van oefenwedstrijden 

of galamatchen.  

 

Op 29 augustus 1920 spelen de Rode Duivels hun allereerste officiële
12

 wedstrijd op de Olympische 

Spelen in Antwerpen (er waren geen kwalificatiewedstrijden voor dit toernooi, wat ervoor zorgt dat 

ons onderzoek van start gaat in de eindronde). Ook in 1924 en 1928 worden er Olympische matchen 

afgewerkt. Vanaf 1930 wordt het Wereldkampioenschap voor Landenteams georganiseerd. Hoewel 

de Olympische Spelen nog steeds worden georganiseerd en voetbalmedailles blijven uitreiken, zou 

België die eindronde niet dikwijls meer halen. Vanaf 1960 wordt het vierjaarlijks Europees 

Kampioenschap ingericht, waardoor de Rode Duivels aanzienlijk meer wedstrijden zullen spelen. 

Deze tendens zou zich doorzetten tot in 2008, waar we ons onderzoek laten eindigen. 

 

Om het onderzoek te structureren, analyseren we de kranten vanaf drie dagen voor de wedstrijd, tot 

en met drie dagen na de wedstrijd. De keuze om nu juist drie dagen als uitgangspunt te nemen, ligt in 

het feit dat de spelers zich gedurende een groot deel van de 20
ste

 eeuw drie dagen vóór de match 

verzamelen. Bovendien verschijnen spelerinterviews tot gemiddeld drie dagen na wedstrijd, waarop 

de kranten zich vervolgens focussen op een ander onderwerp. Deze keuze is gebaseerd op onze 

initiële steekproeven. 

 

Per wedstrijd onderzoeken we de kranten dus gedurende zeven dagen. Indien het gaat om de 

eindronde van een groot toernooi (EK, WK of OS), dan analyseren we de krant vanaf drie dagen voor 

de start van het toernooi tot en met 3 dagen na het verdwijnen van de Rode Duivels van het 

toernooi. De reden hiervoor ligt in het feit dat dergelijke toernooien voor een aaneenschakeling van 

relevante krantenartikels zorgen, zelfs wanneer de Rode Duivels wedstrijden met een week interval 

spelen. Bijgevolg ligt het voor de hand dat we soepel omspringen met ons vooropgesteld stramien. 

 

 

b) Dagbladkeuze 

De keuze van de kranten die voor dit onderzoek in aanmerking kwamen, gebeurt bewust en selectief. 

Ten eerste kiezen we voor een Waalse en een Vlaamse krant, wat zich logisch verklaart vanuit ons 

onderzoeksopzet. We geloven dat de kranten een inhoudelijke weerslag geven van twisten en 

communautaire spanningen. Bovendien toont onze steekproef aan dat de kranten uit beide 

                                                 
12 Vanaf deze pagina van de masterproef heeft het woord ‘officieel’, wanneer in verband gebracht met een 
voetbalwedstrijd, de invulling die wij er hier aan gaven. 
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perslandschappen in conflict treden met elkaar. Onze hypothese is dat deze tendens naar 

conflictvorming parallel loopt met de staatshervorming en o.a. de Gemeenschapsvorming. 

 

Ten tweede was dit onderzoek sterk afhankelijk van zijn periodisering. Hierdoor moesten we op zoek 

naar twee kranten die dergelijk lange periode overspannen. Na overleg
13

 met Prof. dr. K. 

Raeymaeckers werd ervoor geopteerd om aan Waalse zijde ‘Le Soir’ en aan Vlaamse zijde ‘Het 

Nieuwsblad’ te analyseren; de kranten met de grootste oplagecijfers gedurende de afgelopen 88 jaar. 

Beide kranten profileren zich als traditionele sportkranten. De ideologische achtergrond van deze 

kranten hoeft geen obstakel te zijn, aangezien we ons focussen op een inhoudelijke analyse van de 

krant, en niet zozeer op een discoursanalytische of linguïstische benadering. De ideologische 

onderbouw van kranten is een onweerlegbaar gegeven, dat echter sterk vermindert in de tweede 

helft van de 20
ste

 eeuw. Bovendien is 90% van de in dit onderzoek geraadpleegde krantenexemplaren 

gedrukt na 1960, wat zich verklaart in het beperkt aantal officiële matchen in de beginjaren van de 

Rode Duivels. We maken een uitgebreide historische profielschets van de twee kranten bij aanvang 

van deel II.
14

  

 

Omdat het een onmogelijke opgave is om de kranten volledig te analyseren, kiezen we ervoor enkel 

de sportbladzijden te raadplegen. Hiervan wordt afgeweken indien voetbalartikels/foto’s op de 

voorpagina staan, of wanneer op de voorpagina of sportbladzijden wordt verwezen naar artikels 

elders in de krant. 

 

Er worden zowel voorbeschouwende als nabeschouwende artikels in overweging genomen, gaande 

van interviews, foto’s en columns, tot cartoons, louter beschouwende artikels en lezersbrieven. In 

principe maakt elke artikelvorm kans om geselecteerd te worden. 

 

 

c) Methodologie 

Om stellingen in een historisch onderzoek te poneren, is een empirisch uitgangspunt een noodzaak. 

De krantenartikels in ‘Het Nieuwsblad’ en ‘Le Soir’ zijn de empirische basis van deze masterproef. De 

krantenanalyse kan op verschillende manieren gebeuren: we onderscheiden in het historisch 

onderzoek een kwantitatieve en een kwalitatieve aanpak. We opteren in deze masterproef voor een 

kwalitatieve inhoudsanalyse van de kranten. Deze aanpak mag niet geïnterpreteerd worden als een 

afwijzing van het kwantitatieve onderzoek, een kwalitatieve benadering lijkt hier eenvoudigweg 

meer op zijn plaats. De selectiecriteria van dit kwalitatief onderzoek zijn (sub)titels, foto’s of soms de 

integrale tekst. Dit moet deze masterproef in staat stellen om een exhaustief beeld op te hangen van 

de communautaire spanningen binnen het kader van de nationale voetbalploeg. Soms traceren we 

bepaalde patronen en retorische strategieën, in de regel verruimen we de analyse tot een 

                                                 
13 Contact via mail met Prof. dr. K. Raeymaeckers (Vakgroep Communicatiewetenschappen, Faculteit PSW, 
UGent) op 13-03-2009. 
14 Ut infra, p. 55. 
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inhoudelijke interpretatie. De verschillende toegepaste methodes hebben als doel de kenbaarheid 

van het verleden te verhogen. 

 

 

4. Opbouw en structuur van de masterproef    

 

Deze masterproef heeft een klassieke structuur: inleiding – theoretisch luik – empirisch luik – besluit 

– bibliografie & bijlagen. 

 

Na deze inleiding schept het theoretisch luik een kader met essentiële concepten in het 

nationalismeonderzoek zoals natie, staat, natie-staat, … om vervolgens de huidige rol van de natie-

staat te bespreken. Dit eerste hoofdstuk van deel I werpt reeds een blik op de Belgische casus en 

haar identiteiten. 

 

In het tweede hoofdstuk van dit eerste deel gaan we dieper in op de nationale identiteiten in België. 

Door in het theoretisch luik een historisch overzicht van de staat België te geven, beschikken we over 

een achtergrond die kan worden gebruikt in deel II. Dit tweede hoofdstuk start in 1830 en gaat zo 

terug naar het ontstaan van de Belgische subnaties en -identiteiten, om te besluiten met de vijf 

staatshervormingen die het politieke landschap duidelijk hertekenden. Tenslotte wordt de huidige 

politieke impasse aangeraakt en kunnen we een besluit vormen omtrent de verschillende naties 

binnen een Belgische context. 

 

Het derde en vierde hoofdstuk leggen de brug naar het eigenlijke onderwerp van deze masterproef. 

De verschillende functies van sport worden besproken en de prominente rol van sport binnen een 

nationale context wordt uiteengezet. Door vervolgens dieper in te gaan op de ontstaansgeschiedenis 

van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en haar (on)afhankelijkheid van de Belgische staat en haar 

evoluties, moet het sporthistoriografisch belang van dit onderzoek duidelijk worden. 

 

 

Het tweede deel van deze masterproef past het aangebracht historisch en theoretisch kader toe op 

de bronnen. Na het aanreiken van een profielschets van de geanalyseerde dagbladen (hoofdstuk 1), 

worden in het tweede hoofdstuk de methodologische krijtlijnen van het onderzoek uiteengezet. De 

analyse van de bronnen in hoofdstuk 3 moet leiden tot een coherent geheel dat een antwoord biedt 

op de onderzoeksvragen. Deel I wordt in dit derde hoofdstuk getoetst aan de historische 

werkelijkheid om op die manier tot een algemeen besluit te komen. Om het analysegedeelte 

overzichtelijk te houden, kiezen we ervoor de artikels onder te verdelen in twee thema’s die telkens 

worden opgedeeld in vijf subthema’s. Op die manier worden de geselecteerde artikels ingepast in 

een strak kader dat ons moet helpen bij het formuleren van een gefundeerd besluit. 
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Tenslotte zal het besluit de bevindingen van het gedane onderzoek overlopen en geeft ze een 

antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. De theoretische en historische uitgangspunten worden 

gekoppeld aan conclusies en kunnen gaan dienen als eventuele aanzet voor verder onderzoek. 

 

Ongewoon aan deze masterproef is het uitgebreide deel III, de bijlagen. In totaal heeft dit onderzoek 

148 artikels weerhouden. Omdat het onmogelijk en onoverzichtelijk zou zijn om deze allemaal te 

verwerken in het empirisch luik, worden deze aangereikt in een derde deel. Bij de analyse van de 

bronnen in deel II wordt meerdere keren verwezen naar de artikels in bijlage. Een aantal daarvan 

worden integraal weergegeven in deel II om de argumentering kracht bij te zetten, een ander deel 

wordt louter vermeld als aanvullend voorbeeld van de gedane beweringen en wordt weergegeven in 

het bijlagendeel van deze masterproef (de artikels in bijlage zijn chronologisch geordend en 

genummerd; er wordt telkens verwezen naar het cijfer dat overeenkomt met het artikel in kwestie). 

Het bijlagendeel van deze masterproef mag hierdoor gerust beschouwd worden als een 

referentiekader, een naslagwerk van de krantenverslaggeving over bijna alle communautaire twisten 

doorheen de geschiedenis van de Rode Duivels. Bijna alle, want de afbakening van ons onderzoek 

verplicht ons niet-officiële wedstrijden links te laten liggen. Hoedanook mag het belang van dit 

uitgebreid bijlagendeel duidelijk zijn: het geeft een chronologisch overzicht van 88 jaar 

sportverslaggeving over de Rode Duivels in een Belgische context. 

 

 

5. Conclusie 

 

De volledige titel van deze masterproef luidt: “Rode Duivels, nationalisme en identiteiten. Een 

inhoudsanalyse van ‘Le Soir’ en ‘Het Nieuwsblad’ (1920-2008).” 

 

De woordkeuze is weloverwogen en geeft de lezer onmiddellijk aan wat de verschillende aspecten 

zijn waaruit de masterproef is opgebouwd. Het gebruik van kernbegrippen in de titel (Rode Duivels , 

nationalisme en identiteiten) refereert onmiddellijk aan de Rode Duivels binnen de context van 

België zijn ontstaansgeschiedenis en zijn nationale identiteiten. De ondertitel geeft aan welke 

kranten (‘Le Soir’ en ‘Het Nieuwsblad’) aan een inhoudsanalyse worden onderworpen en wat de 

periodisering van het onderzoek is. 
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DEEL I -  DE VORMING VAN NATIONALE (SUB)IDENTITEITEN 

 

 

 

Hoofdstuk 1: Nationale identiteit 

 

 

 

1.1 Theoretisch kader 

 

 

Natie 

 

Het woord ‘natie’ is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘nasci’; etymologisch wordt onder die 

benaming dus een groep van personen met dezelfde voorouders aangeduid. Een 

gemeenschappelijke afstamming duidt op overeenkomst in stam of etnie, maar niet noodzakelijk in 

natie. Het nationaliteitsprincipe stelt dat elke nationale eenheid een noodzakelijke politieke eenheid 

moet vormen. Strikt gezien zou iedere natie dus een staat moeten zijn, en kan elke staat maar uit één 

natie bestaan, iets wat ook E. Gellner met zijn definitie van nationalisme beweert.
15

 

 

“We know what it is when you do not ask us, but we cannot very quickly explain or define it”.
16

 Veel 

verschillende pogingen om natie te definiëren, hebben nog steeds geen bevredigend antwoord 

kunnen bieden op de vraag wat ‘natie’ precies inhoudt. Zowel objectieve criteria (cultuur, taal, 

religie, …) als subjectieve factoren (een gemeenschappelijk ‘nationaal’ bewustzijn) zijn voorlopig niet 

toereikend om tot een correcte begripsomschrijving te komen.
17

  

 

Het begrip ‘natie’ raakte algemeen aanvaard als verwijzing naar een bepaald territorium dat werd 

bewoond door individuen met éénzelfde cultuur en taal. De concepten nationaliteit en nationalisme 

raakten hiermee nauw verbonden. Bij het determineren van ‘natie’ als begrip worden vele definities 

en interpretaties gebruikt. Academici lijken het er over eens dat het begrip best benaderd wordt 

vanuit het subjectivisme en het constructivisme. We kunnen stellen dat het subjectivisme en het 

constructivisme als standaard gelden in de internationale literatuur. Subjectivisten focussen nl. niet 

zoals de objectivisten op tastbare kenmerken zoals taal, godsdienst en geschiedenis; subjectivisten 

geloven dat mensen een natie vormen, wanneer ze dit effectief wíllen. Wanneer we dit subjectivisme 

                                                 
15 Gellner (E.), Nations and nationalism, p. 1. 
16 Hobsbawn (E.), Nations and nationalism since 1780, p. 1. 
17 Gellner (E.), opus cit., p. 7. 
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hanteren binnen een deconstructivistische postmoderne benadering, dan wordt de natie herleid tot 

een louter talige constructie, een vals bewustzijn dat geen realistische gronden heeft. 

Constructivisten daarentegen zien naties als een ordening die mensen opdringen aan hun omgeving, 

en niet omgekeerd.
18

 Zo is ‘Imagined Communites’
19

 van B. Anderson een klassiek werk in de 

constructivistisch-subjectivistische traditie. 

 

B. Anderson ziet de natie als ‘an imagined political community’. Er is sprake van een ‘verbeelde’ 

gemeenschap, omdat de leden van een natie elkaar niet persoonlijk hoeven te kennen om tot een 

bepaalde gemeenschap te behoren. B. Anderson ontwaart deze specifieke gemeenschapsvorm voor 

het eerst in 18
e
 eeuws Zuid-Amerika tijdens de nationale bevrijdingsstrijd van de kolonies. Hier ziet 

hij een cruciale rol weggelegd voor het ‘print-capitalism’, de kapitalistische boekdrukkunst. De 

verspreiding van deze mogelijkheden zorgde voor een standaardisering van de taal en het ontstaan 

van staatstalen, waardoor de opkomst van een natie in de hand werd gewerkt. We hanteren deze 

visie deels in deze masterproef: de manier waarop kranten bijdragen aan het construeren van 

verbeelde gemeenschappen en gescheiden perslandschappen. 

 

Wat de Belgische casus betreft, stelt zich de vraag hoe de Belgische identiteit in 1830 zo sterk was 

dat ze een nieuwe natiestaat tot stand kon brengen. Ondertussen is die staat een competitie 

aangegaan met twee subnationale identiteiten, waardoor ze zich dreigt te beperken tot een louter 

overkoepelende rol.
20

 Het onderzoek van deze masterproef moet uitwijzen of het concept van 

‘imagined communities’ binnen de gescheiden Belgische perslandschappen hanteerbaar is. 

 

 

Nationalisme 

 

De verschillende soorten nationalisme zijn al even moeilijk te classificeren. “This does not mean that 

all the existing ones are inadequate and will eventually be replaced by one universally agreed and 

complete classification.”
21

 Algemeen uitgangspunt is dat het nationalisme een verschijnsel van 

recente datum is; het nationalisme van de 18
e 

en 19
e
 eeuwse West-Europese natie-staten was het 

meest succesvol. Nationalisme wordt beschouwd als een politiek grondbegrip dat de noodzaak van 

het samenvallen van staat en natie benadrukt. Dit samenvallen van staat en natie houdt in dat het 

karakter van de natie gevormd wordt door de vorm van het nationalisme.
22

 

 

De eerste Europese staten met specifiek herkenbare culturen waren Engeland, Frankrijk en Spanje: 

staat en cultuur waren één. Bovendien waren deze eerste natie-staten de eerste herkenbare en 

                                                 
18 Van Ginderachter (M.), Het kraaien van de haan, pp. 11-15. 
19 Anderson (B.), Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism, London, Verso, 
1999, 224p. 
20 Deprez (K.) en Vos (L.), Nationalisme in België, p. 9. 
21 Tivey (L.), The nation-state, p. 41. 
22 Koch (K.), opus cit., pp. 162-173. 
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meest gekopieerde voorbeelden van het moderne nationalisme. De oorspronkelijke burgers van de 

staat voelden zich aangetrokken tot hun staat en de nationaliteit die deze primaire vorm van 

politieke loyaliteit met zich meebracht. De natie groeide hand in hand met het nationalisme. “The 

general argument of nationalism is, in effect, that all states should take the form that these prototype 

nation-states had taken as a result of a complex and largely unintended pattern of development.”
23

. 

Nationalisme wordt meestal gezien als een beweging die eenheid wil tussen natie en staat, wat zou 

impliceren dat nationalisme verdwijnt wanneer de natie-staat gevestigd is. Desondanks wordt de 

term ‘nationalisme’ overwegend gebruikt voor separatistische bewegingen in een gevestigde natie-

staat. 

 

M. Billig stelt dat nationalisme binnenglipt in de staatsstructuren en -instellingen van gevestigde 

natie-staten. Hij gebruikt het begrippenpaar ‘banal nationalism’ om te wijzen op de ongezien latente 

wijze waarop het nationalisme zich nestelt tussen de alledaagse praktijken in een natie-staat.
24

 M. 

van Ginderachter stelt dat het begrip ‘banaal nationalisme’ ook kan worden toegepast op 

bewegingen die (nog) geen natiestaat vormen of nastreven, dus ook op de Waalse of Vlaamse 

Beweging.
25

 

 

 

Natie-staat 

 

Het nationalisme werd niet door de naties geconstrueerd, maar de naties wel door het nationalisme. 

“It is nationalism which engenders nations, and not the other way round”
26

. Nationalistische 

bewegingen komen tot stand onder welbepaalde machtspolitieke behoeften. Politieke voorkeuren 

en belangen zijn van invloed op de evolutie van staten en de groei van het nationalisme. Dit ‘political 

action’-perspectief impliceert dat wordt gezocht naar hoe nationalistische bewegingen in de loop der 

tijd hun invulling hebben gegeven aan het begrip ‘natie’. 

 

Gezien natie en staat één zijn, stelt het nationalisme dat staatsgrenzen en nationale grenzen 

noodzakelijk samenvallen. Een voortvloeisel uit deze denkwijze is dat de staten- en natievorming 

uitmondt in een wereld van natie-staten. Het ene nationalisme roept het andere nationalisme op, al 

was het maar als een defensieve reactie op eerder geformuleerde nationalistische claims, en creëert 

zo zijn eigen vijand en eigen rechtvaardiging. De Vlaamse en Waalse Beweging zijn uitstekende 

voorbeelden van hoe het ene nationalisme een ander nationalisme kan opwekken binnen eenzelfde 

natie. 

 

                                                 
23 Tivey (L.), opus cit., p. 43. 
24 Billig (M.), Banal Nationalism, pp. 6-12. 
25 Van Ginderachter (M.), opus cit., p.16. 
26 Gellner (E.), opus cit., p. 55. 
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Een natie-staat is “commonly defined as a polity of homogeneous people who share the same culture 

and the same language, and who are governed by some of their own number, who serve their 

interests.”
27

 De natie-staat wordt als logisch eindpunt van de politiekhistorische ontwikkeling gezien; 

de uitkomst van het proces van staten- en natievorming. Het paradigma van de natie-staat heeft een 

dominante positie veroverd binnen verschillende wetenschappen. De bewieroking van de ‘natie-

staat’ als begrip verhoudt zich in schril contrast met de enge betekenis van het woord: “The term 

‘nation-state’, based as it is on the assumption of ethnic homogeneinity and political representativity, 

is, in empirical terms, inappropriate to the modern world”
28

. Het nationalisme is een politieke 

realiteit, ook al is de natie-staat niet in één blik te vangen. “One might well define the concept of a 

nation in the following way: a nation is a community of sentiment which normally tends to produce a 

state of its own”
29

  

 

 

De staat 

 

De staat, “the master noun of political discourse”
30

, zoals C. Geertz het passend beschrijft, kent 

diverse omschrijvingen en een volledig arsenaal aan politieke woordenschat. De veelheid aan 

definities die gebruikt worden om de ‘staat’ te omschrijven en haar evolutie te bepalen, creëert 

paradigmatische debatten. De grote hoeveelheid aan staatsdefinities doet hier natuurlijk geen goed 

aan. J. Rosenau spreekt over “a bewildering hodgepodge of definitions and formulations that waver 

across a broad conceptual spectrum”.
31

 Zo maakt J. Rosenau o.a. een verwijzing naar de auteur Titus 

die in 1931 maar liefst 145 verschillende staatsdefinities identificeerde. 

 

De dominantie van de Europese staatsvorm in het wetenschappelijk discours is opmerkelijk. J.P. Nettl 

stelt het als volgt: “It is the French state, and idea of state, that provide the basic European model”
32

. 

Door een welvaartsexplosie kende de modale Westerse staat een enorme expansie in de jaren ’70 en 

’80 en beantwoordt ze niet meer aan verouderde concepten. Hieruit kunnen we besluiten dat het 

vatten van ‘de staat’ in één kernachtige omschrijving een onmogelijke opdracht is en niet 

beantwoordt aan de empirische realiteit. 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Tivey (L.), opus cit., p. 13. 
28 Halliday (F.), State and society in international relations: a second agenda, in: The study of international 
relations, p. 47. 
29 Weber (M.), The theory of social and economic organization, p. 176. 
30 Geertz (C.), Negara: the theatre state in the Nineteenth-Century Bali, p. 121. 
31 Rosenau (J.), The state in an era of cascading politics, p. 24 
32 Nettl (J.P.), The state as a conceptual variable, p. 567. 
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Taal en nationalisme 

 

Wat is nu de rol van taal in de natie-staat? Het valt moeilijk te ontkennen dat mensen die elkaar niet 

verstaan en naast elkaar wonen zichzelf zullen identificeren als de spreker van de ‘ene taal’, terwijl 

leden van de andere gemeenschap worden gekarakteriseerd als sprekers van ‘een andere taal’. De 

vraag luidt echter of dergelijke taalbarrières subnaties kunnen creëren die in meer verschillen dan 

enkel in hun taalgebruik.
33

 

 

De West-Europese nadruk op taal als een criterium voor het ontwerpen van een natie, heeft nieuwe 

grenzen gecreëerd binnen en buiten verschillende gemeenschappen. Daarnaast schiep het ook 

nieuwe mogelijkheden voor onderdrukte groepen; de strijd van de Vlaamse Beweging in België is een 

uitstekend voorbeeld hiervan. Tegelijkertijd ontstonden door deze ontvoogding scherpe subnationale 

spanningen binnen een zoektocht naar politieke weerklank. Dankzij taal kan een gemeenschap zich 

identificeren, maar tegelijkertijd construeert die taal een grens en een antagonisme, waardoor 

andere subnationaliteiten ontstaan.
34

 

 

De federaliseringtendensen van de Belgische natie-staat hangen nauw samen met de eisen van beide 

taalgroepen. Vanuit het taalstandpunt lijkt het logisch dat Vlamingen en Walen eigen gescheiden 

natie-staten wensen.”After all, if they can hardly communicate with each other, how can they share a 

common identity, sense of heritage or feeling of community?”
35

 Dit is echter niet de kern van de zaak. 

Het is de vraag of dergelijke taalverschillen de veronderstelde subnaties kunnen scheiden. Nationale 

talen zijn meestal kunstmatige constructies; ze zijn de oorsprong van de nationale cultuur en de bron 

voor de nationale idee.
36

 

 

De Vlaamse en Waalse Beweging zijn een voortreffelijk voorbeeld van hoe een bepaalde natie een 

tegen-nationalisme kan doen ontstaan; verderop in deze masterproef wordt hier dieper op 

ingegaan.
37

 Het taalverschil tussen beide groepen lijkt een Belgische natie in de weg te staan. Dit 

denkpatroon werd reeds verkondigd door Fichte en Herder in de 18e eeuw, die beweerden dat de 

basis van een natie in haar taal lag.  

 

Taalconflicten zijn uitgebreid aanwezig in de moderne wereld, ze passen in onze conceptuele kaders 

en maken deel uit van ons denkpatroon. M. Billig wil zich hieruit wegrukken: “Without common 

notions, which can be translated across particular languages and dialects, the conflicts would not be 

pursued in their nationalist forms; foremost amongst such notions are the ideas of ‘language’ and 

‘dialect’ themselves. These terms must be reproduced in every language which is used by its speakers 

to claim that they possess a separate language, and that, in consequence, they are a separate nation, 

                                                 
33 Hobsbawm (E.), opus cit., p. 72. 
34 Smith (A.D.), The ethnic origins of nations, p. 220 
35 Billig (M.), opus cit., p. 14. 
36 Hobsbawm (E.), opus cit., p. 75. 
37 Ut infra, p. 28. 
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whose internal differences of speech are merely differences of ‘dialect.”
38

 Het idee dat we 

taalverschillen hebben, is zo ingebed in ons denkpatroon dat we wel eens vergeten dat ook deze 

verschillen “invented permanencies” zijn.
39

 Ook E. Hobsbawm volgt het idee van taal als een 

“kunstmatige constructie” en benadrukt dat talen niet meer zijn dan een poging om verschillende 

regionale en streektalen te bundelen in een gestandaardiseerde en gehomogeniseerde taal. Hij 

vraagt zich af “waarom taal een criterium voor het lidmaatschap van een groep zou moeten zijn?”
40

 

 

 

 

1.2 Naar een herpositionering van de West-Europese natie-staat 

 

Doorheen de 20
ste

 eeuw gingen West-Europese natie-staten zich steeds sterker engageren in 

verschillende vormen van supranationale besluitvorming. Hierdoor verwijderde het zwaartepunt van 

de politieke besluitvorming zich steeds verder van de natie-staten. Academici lijken het erover eens 

dat de natie-staat een groot deel van haar legitimiteit krijgt door rechten en verplichtingen uit te 

vaardigen van de burgers tegenover de staat en van burgers tegenover medeburgers.
41

 Maar, door 

een aanzienlijk deel van haar bevoegdheden af te staan aan verschillende supranationale 

instellingen, is de relatie van de West-Europese natie-staat tegenover haar burgers sterk uitgehold. 

Parallel met deze uitholling kunnen we ook spreken van een heropleving van de natie-staat. 

 

 

Het failliet van de natie-staat 

 

B. Anderson stelt in ‘Imagined Communities’ dat mensen zichzelf als lid van een ingebeelde 

gemeenschap gaan beschouwen door momenten van direct contact met de natie-staat.
42

 Ook S. Hall 

sluit zich enigszins aan bij deze opvatting wanneer hij stelt dat sociale identiteiten gevormd worden 

door culturele representatie.
43

 Doorheen de 20
ste

 eeuw verloor de moderne natie-staat echter een 

groot deel van het ‘direct contact’ met haar bevolking ten gevolge van een aantal politieke, 

economische en culturele evoluties; A. Giddens ging dit proces aanduiden met de term ‘shrinking 

state’.
44

 We kunnen deze devaluatie van de natie-staat koppelen aan enkele specifieke processen: 

 

Op het politieke vlak kende de West-Europese natie-staat de afgelopen decennia een intense 

internationalisering. West-Europese natie-staten schoven een aanzienlijk deel van hun zelfbestuur 

                                                 
38 Billig (M.), opus cit., p .35. 
39 Ibid., p. 36. 
40 Hobsbawm (E.), opus cit., p. 78. 
41 Guibernau (A.), Nationalisms: the nation state and nationalism in the twentieth century, p. 58. 
42 Anderson (B.), Imagined communities, 1990. 
43 Hall (S.), Representation: cultural representation and signifying practices, Londen, 1997, 400 p. 
44 Giddens (A.), The consequences of modernity, Cambridge, Polity Press, 1995, 186 p. 
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door naar supranationale instellingen, en hierdoor ook een deel van de middelen waarmee ze macht 

uitoefent over haar gemeenschap:
 45

 

 

- De Verenigde Naties moesten na WO II de Volkenbond doen vergeten en op eventuele 

toekomstige conflicten anticiperen. Deelnemende staten staan – voornamelijk uit 

zelfbehoud – een aanzienlijk deel van hun ‘nationale soevereiniteit’ af aan de VN. 

 

- Een tweede en krachtiger voorbeeld van meer supranationale besluitvorming is het 

proces van de Europese integratie. Een eerste coöperatie voltrok zich met de oprichting 

van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1951 en de Verdragen van 

Rome in 1957. Het Europese eenmakingproces werd het resultaat van een compromis 

tussen supranationalisme en intergouvernementalisme.  

 

- Een derde opvallende alliantie is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Met 

de VSA als gangmaker werd de NAVO in 1949 opgericht met als leden de meeste West-

Europese landen en Canada.
46

 De ondertekening van deze solidariteitsverklaring 

impliceerde dat “ieder van hen de aldus aangevallen partij of partijen zal bijstaan, in de 

uitoefening van het recht tot individuele of collectieve zelfverdediging.”
47

 Toetreding tot 

deze alliantie betekende dat de West-Europese natie-staten een deel van hun militair 

zelfbestuur uit handen gaven. 

 

Ook op het economische vlak moest de natie-staat veel van haar gevestigde controle prijsgeven. De 

globalisering en modernisering van de economie, waardoor ondernemingen hun actieterrein niet 

langer laten aflijnen door nationale grenzen, en de snelle technologische ontwikkelingen hebben de 

beperking van oude structuren en instellingen aan de oppervlakte gebracht. “In a context in which 

regions ‘implode into localities and nations explode into a complex global space, we have, then, an 

increasingly direct relationship between the local and the global. And as part of this process, it should 

be emphasised, the role and significance of the nation state has become ever more problematical and 

questionable though no less ambitious.”
48

 

 

Tenslotte tekende zich ook een vervaging van het culturele veld af. Onder invloed van de 

postmodernisering is het West-Europese individu zijn leven steeds onafhankelijker gaan leiden, 

waardoor de grenzen en invloed van de natie-staat langzaam aftakelden. Het 

individualiseringsproces betekent dat er in de wereld veel mogelijkheden openliggen en dat elk 

individu moet kunnen kiezen welke opties men gebruikt. Vanuit het bewustzijn van een toegenomen 

                                                 
45 McWilliams (W.) en Pietrowsky (H.), The world since 1945. A history of international relations, Boulder, 
Lynne Riener, 2005, 617 p. 
46 Turkije en Griekenland zouden in 1952 toetreden, West-Duitsland in 1955, Spanje in 1982. 
47 Het Noord-Atlantisch Verdrag, artikel 5. 
48 Morley (D.) en Robins (K.), Spaces of identity. Global media, electronic landscapes and cultural boundaries, 
p. 31 
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persoonlijke beslissingsvrijheid zijn mensen hun sociale relaties gaan ‘herbekijken’. Socioloog R. 

Laermans stelt dat het ‘onderhandelingsmodel’ een nieuwe vorm is in de sociale omgang. Het 

resultaat van deze nieuwe vorm is dat sociale relaties naar een duurzamer karakter evolueerden. 

Burgers zijn vanuit dit ‘onderhandelingsmodel’ steeds meer een dienstverlening à la carte gaan 

verwachten.
49

 

 

Heropleving van de natie-staat 

Wanneer we de beweringen van B. Anderson en S. Hall (cf. supra) handhaven en toepassen op 

bovenstaande politieke, economische en culturele evoluties, dan kunnen we enkel besluiten dat de 

beleving van nationale identiteit sterk aan waarde heeft ingeboet: door een gebrek aan ‘direct 

contact’ met en tussen haar bevolking werden de West-Europese natie-staten ‘shrinking states’. 

Simultaan met deze evolutie hebben zich echter twee nieuwe tendensen afgetekend, waardoor de 

nationale identiteit een constante kan blijven in een ongedurige context. 

 

In de eerste plaats zijn er nog steeds voorbeelden te vinden, bv. in de sport, waarbij mensen uiting 

geven aan hun nationale gevoelens. Zo stelde J. G. Kellas dat “the most popular form of nationalist 

behaviour in many countries is in sport, where masses of people become highly emotional in support 

of their national team”, hoewel diezelfde mensen ”may display no obvious nationalism in politics.”
50

 

De band tussen individu en natie komt vooral tot uiting bij enkele typische en exclusief nationale 

symbolen; de beleving van nationale identiteit verdween niet, maar kreeg een andere invulling. Deze 

‘recultivering’ van nationale identiteit betekent dat de identiteitsbeleving een hausse kent bij de 

viering van een nationaal symbool of evenement. Deze heropleving verdwijnt weer wanneer het 

dagelijks leven zijn draad heropneemt. M. Billig benadrukt dat dergelijke uitingen van nationalisme 

zelden politiek geladen zijn, maar vooral een aspect van sociale happening bezitten. Het gaat hier dus 

om een herbeleving van sociale identiteit, en niet zozeer om een politiek gebeuren.
 51

 

 

Ten tweede kan globalisering als katalysator functioneren in het creëren van nieuwe vormen van 

nationalisme. De evolutie naar schaalvergroting en internationalisering gaat immers gepaard met 

een fascinatie voor verschil en een benadrukken van etniciteit. Door regionale en lokale verschillen te 

benadrukken biedt het nationalisme een schuilhaven binnen het supranationale internationale 

politieke en economische bedrijf. Hoewel de natie-staat in crisis lijkt, blijft het de wereldwijd 

verspreide structuur voor een politieke organisatie. Of zoals A.D. Smith het zegt: “national identity is 

preminently functional for modernity, being suited to the needs of a wide variety of social groups and  

individuals in the modern epoch”.
52

 D. Miller formuleert het als volgt: “National identities can remain 

unarticulated, yet still exercise a pervasive influence on people’s behavior”.
53

 

                                                 
49 Laermans (R.), Meer individuele mogelijkheden, minder sociale dwang?, pp. 137-151. 
50 Kellas (J.G.), The politics of nationalism and ethnicity, p. 21 
51 Billig (M.), opus cit., pp. 93-127. 
52 Smith (A.D.), opus cit., p. 155 
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Hoofdstuk 2: Nationale identiteit in België 

 

 

 

De communautaire strijd die zich de afgelopen eeuw tussen Vlamingen en Walen heeft afgespeeld in 

België, is reeds onderworpen aan vele onderzoeken. Politologen, sociologen en historici hebben dit 

onderwerp ondertussen vanuit allerhande perspectieven behandeld. Dit thema lijkt op het eerste 

zicht uitgeput: zowel aan Vlaamse als aan Waalse zijde is ontzettend veel geschreven over het 

nationalismevraagstuk in België. 

 

Deze masterproef vertrekt vanuit de stelregel dat er één katalysator is in het nationalismevraagstuk 

van België: de staat België. Sinds 1830 verleent België onderdak aan verschillende subidentiteiten; 

taaleisen groeiden langzaam uit tot een fundamentele herverkaveling en federalisering van het 

politieke landschap. Het federaliseringsproces dat na WO II voor nieuwe verhoudingen zorgde binnen 

de Belgische staat, is bepalend binnen onderzoek over het nationalismevraagstuk. Doorheen deze 

staatshervormingen waren een sterk afgetekend Waals en Vlaams bewustzijn aanwezig en kan de 

Belgische context gezien worden als een werkinstrument om die Vlaamse en Waalse identiteit te 

analyseren. 

 

Er is tegenwoordig een consensus dat de moderne Belgische natie ontstond op het einde van de 18
e
 

eeuw.
54

 Hoe het Belgische vaderland zich verhoudt tot de ‘kleinere’ Vlaamse en Waalse natie, 

daarover is onenigheid. We onderscheiden aan de ene kant de opvatting die stelt dat er tijdens de 

lange 19
e
 eeuw een overtuigd Belgische bevolking was, voor wie Vlaanderen of Wallonië niets 

betekende.
55

 Aan de andere kant bemerken we een visie die stelt dat ‘België’ in Vlaanderen nooit 

echt geleefd heeft, aangezien de eigen Vlaamse identiteit te sterk was - dit wordt vooral beweerd 

door flamingantische geschiedschrijving. Tussen deze twee uitersten in bevindt zich ondermeer L. 

Wils die stelt dat de liefde voor Vlaanderen en België bij Vlaamsgezinden tot en met WO I 

samenging.
56

 In wat volgt hangen we deze laatste these aan. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
53 Miller (D.), Material culture and mass consumption, p. 27, in: Billig (M.), Banal nationalism, p.136. 
54 Het discours dat wordt gehanteerd in ‘Nationalisme in België’ is een toonbeeld van deze consensus (Deprez 
(K.) en Vos (L.), Nationalisme in België, 1999). 
55 Stengers (J.), Les racines de la Belgique, p. 13. 
56 Wils (L.), Honderd jaar VB, dl. 1, 1977, p. 15, in: Van Ginderachter (M.), Vaderland in de Belgische 
Werkliedenpartij (1885-1914). Sociaal-democratie en nationale identiteit from below. Een casusstudie van Gent, 
Brussel en de Borinage, p. 37.  
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2.1 Ontstaan van de Belgische staat 

 

 

“Een natie is volgens socioloog Ernest Renan een ‘plebisciet van elke dag’. De revolutie 

van 1830 was dus niet alleen een eindpunt, maar ook een beginpunt.”
57

 

 

De opvoering van de opera ‘De stomme van Portici’ op 25 augustus 1830 wordt traditioneel gezien 

als de aanleiding voor de opstand die zou leiden tot de oprichting van België. ‘De stomme van Portici’ 

leek, met haar verwijzing naar de volksopstand van het zeventiende eeuwse Napels tegen de 

Spaanse overheerser, een heilige vaderlandsliefde te verheerlijken. De voorstelling en hun latent 

ongenoegen indachtig, trokken opgehitste operabezoekers na de voorstelling door de Brusselse 

straten om te protesteren tegen de regering in Den Haag en Willem II. De ergernissen waren in 

enkele jaren sterk vermeerderd – het Nederlands was ingesteld als officiële voertaal, katholieken 

vonden de godsdienstige tolerantie van Willem II ongepast, het numerieke onevenwicht in 

stemmenaantal in de Staten-Generaal werd verwerpelijk genoemd, … . Koning Willem II wist zich 

geen houding met dit Belgische verzet en toonde zich lang onmondig, met het nachtelijk 

straatrumoer op 25 augustus 1830 tot gevolg.
58

 

 

De situatie escaleerde bijzonder snel en op 26 september 1830 werd een Voorlopig Bewind 

geïnstalleerd, dat op 4 oktober de onafhankelijkheid van België uitriep. Deze onafhankelijkheid werd 

decretaal bevestigd op 18 november 1830. Een Nationaal Congres besliste tot de oprichting van een 

koninkrijk, stelde een grondwet op, en op 26 juni 1831 werd Leopold I aangesteld als Koning van 

België. Er kwam een definitief einde aan de revolutionaire fase van België op 21 juli 1831. De 

internationale erkenning van België was vooral ingegeven door een poging tot machtsevenwicht, en 

niet zozeer vanuit het perspectief dat elke natie recht had op een eigen staat. 

 

 

 

2.2 Constructie van een nationale identiteit 

 

 

De idee van de Belgische natie werd versterkt doordat de Belgen een parlementair regime en 

grondwettelijke vrijheden installeerden, naar het beeld van die van Napoleon III, Bismarck en Willem 

III. Een tweede pluspunt was de industriële ontwikkeling van België, waardoor België over een dicht 

communicatienetwerk beschikte. 

 

Echter, reeds bij de keuze van het volkslied werd duidelijk dat België te kampen had met 

verschillende subidentiteiten. De ‘Brabançonne’ verwees, net als de Belgische driekleur, naar het 

                                                 
57 Wils (L.), De twee Belgische revoluties, in: Deprez (K.) en Vos (L.), Nationalisme in België, p. 49. 
58 Reynebeau (M.), Een geschiedenis van België, pp. 23-27. 
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oude hertogdom Brabant, de Brabantse revolutie en de Belgische republiek. “Maar in het hele land 

werden dergelijke liederen gecomponeerd, met titels als ‘La liègoise’, ‘La luxembourgeoise’, ‘La 

tournaisienne’, ‘La nivelloise’, ‘La gantoise’ of ‘Het lied der stad Brugge’. (…) Als in het najaar van 

1830 al sociale, culturele of regionale ‘subidentiteiten’ aan het licht kwamen, profileerden ze zich als 

pars pro toto van de nieuwe natie. (…) van enig onderscheid tussen Walen of Vlamingen was 

daarentegen nauwelijks sprake. De termen Vlaanderen en Wallonië bestonden nog helemaal niet in 

hun hedendaagse betekenis.”
59

 De bijzondere omstandigheden waarin het nationaal volkslied tot 

stand kwam, maakte er als het ware een heilige compositie van. Tot in het midden van de 20
ste

 eeuw 

werd de partituur en de tekst van de Brabançonne vaak aangepast; de sentimentele waarde ging 

echter primeren op de muzikale. De Nederlandstalige versie die vandaag gebruikt wordt, werd 

aangenomen in 1938. Er zijn echter merkbare verschillen tussen de Nederlandse en de Franse versie, 

waardoor men zich dikwijls beperkt tot een orkestrale uitvoering van het Belgische nationale 

volkslied.
60

 

 

De Belgische driekleur kent haar oorsprong in de Brabantse Omwenteling: de Belgische kleuren zijn 

deze van het blazoen van het oude hertogdom Brabant (een gouden leeuw, een zwart sabel en een 

rode keel en tong). Net als de Brabançonne ontleent de nationale driekleur haar oorsprong dus aan 

de Brabantse symboliek. Bovendien konden de drie kleuren op bijval rekenen in heel het land, 

aangezien men “een zwarte leeuw terugvond in de wapens van Vlaanderen en van het graafschap 

Namen, en een gele leeuw in deze van Brabant en Gelderland”.
61

 Doordat de vlag elk particularisme 

kon overstijgen, werd de driekleur snel een nationale vlag waar het patriottisme een echte cultus aan 

ging wijden. Sinds de negentiende eeuw werd de bevolking via affiches en pamfletten herhaaldelijk 

opgeroepen om hun woningen met vlaggen te versieren. 

 

De jonge Belgische natie had behoefte aan een eigen identiteit en een glorierijk verleden. Er 

ontstond al snel een nationale Belgische literatuur, met als doel de nieuwe onafhankelijke staat te 

bevestigen en te legitimeren. Zowel Nederlandstaligen als Franstaligen stelden zich ten dienste van 

de Belgische natie. Er was in deze periode niet echt sprake van een strikte barrière tussen de 

Vlaamse of Nederduitse en de Frans-Belgische literatuur.
62

 Deze twee literaturen vervulden in deze 

tijd parallelle en vaak complementaire functies. ‘Légende d’Uilenspiegel’ van C. de Coster poogde 

een katalysator te zijn in de symboliek van een Belgische identiteit: een Vlaams epos dat in het Frans 

was neergepend. Ook E. Verhaeren en M. Maeterlinck leverden belangrijke bijdragen aan de 

legitimatie van ons land en haar identiteit: zij hanteerden een taal die afweek van het standaard-

Frans.
63

  

                                                 
59 Reynebeau (M.), opus cit., p. 38. 
60 Dubois (S.), Janssens (J.) en Minke (A.), De Belgische vertoning, pp. 47-48. 
61 Ibid., p. 27 
62 Couttenier (P.), Nationale beelden in de Vlaamse literatuur, in: Deprez (K.) en Vos (L.), red., Nationalisme in 
België, p. 65. 
63 Berg (C.), Het Belgische bewustzijn in de Frans-Belgische literatuur, in: Deprez (K.) en Vos (L.), red., 
Nationalisme in België, pp. 236-244. 
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De Vlaamse literatuur kende haar grote doorbraak in 1838 met ‘De leeuw van Vlaanderen’
64

 van H. 

Conscience. Voor Conscience betekende het een aanwakkering van de vaderlandsliefde, later zou zijn 

werk een verheerlijking van Vlaanderen worden. De Vlaamse literatuur – die een culturele functie 

had, en niet zozeer een literaire – die zich ontwikkelde in de stedelijke centra Gent en Antwerpen 

had een Belgisch karakter.
65

 Ook de schilderkunst ging de Belgische nationale identiteit benadrukken 

onder impuls van een Belgische School die zich richtte op het uitbeelden van de geschiedenis. 

 

Doorheen de tweede helft van de 19
e
 eeuw ging zich een Vlaams volksnationalisme ontwikkelen als 

reactie op de niet-erkenning van het Vlaams als officiële taal. Bij gebrek aan een Vlaamse elite was er 

na de Belgische onafhankelijkheid geen Vlaamse standaardtaal ontwikkeld, wat zou resulteren in een 

etnisch-cultureel dualisme als verzet tegen het Frans-cultureel karakter van de nieuwe staat.
66

 De 

toekomst van de staat België werd meer en meer bepaald door de eis van Vlaamsgezinden om 

politieke erkenning voor het taal- en volksdualisme. De Vlaamse Beweging ging doorheen de jaren 

uitgroeien van een taalbeweging tot een volwaardige nationale beweging.
67

 

 

Deze Vlaamse identiteit was in deze eerste fase echter nog staatsbevestigend: het Vlaamse element 

waarvoor werd gestreden werd als wezenlijk bestanddeel van de Belgische natie aanzien. Een deel 

van deze Vlaamse beweging ontwikkelde een natiegevoel dat zich louter op Vlaanderen richtte. 

“Men maakte al een Vlaamse vlag en de Vlaamse leeuw werd gecomponeerd, maar toch mag gesteld 

worden dat de meeste Vlaamsgezinden trouw bleven aan België en separatistische verzuchtingen 

bleven dan ook uit.”
68

 Het is bijzonder opmerkelijk te noemen dat dit Vlaams subnationalisme was 

ingebed in een Belgisch nationaal gevoel en dat een controverse tussen de Belgische en de Vlaamse 

natie uitbleef. 

 

 

 

2.3 Identiteiten eind 19
e
 en begin 20

ste
 eeuw 

 

 

Reeds na enkele tientallen jaren kende België een groeiende politieke, sociale en culturele 

verdeeldheid. Het patriottisme verloor zijn romantische kracht en werd niet veel meer dan een 

nostalgische kreet. Er werden nieuwe banden aangehaald met Nederland en de liberale flaminganten 

betreurden openlijk de scheiding van Noord en Zuid in 1830. Langzaam tekende zich naast een 

flamingantisme en een belgicisme ook een wallingantisme af.
69

 

                                                 
64 Conscience (H.), De leeuw van Vlaanderen, s.l., 1838, s.p. 
65 Couttenier (P.), opus cit., pp. 60-69. 
66 Lamberts (E.), België sinds 1830, in: Blom (J.C.H.) en Lamberts (E.), red., Geschiedenis van de Nederlanden, 
p. 359. 
67 Lamberts (E.), opus cit., pp. 341-418. 
68 De Schaepdrijver (S.), België als idee, in: Van Istendael (G.), red., Het nut van België, p. 94. 
69 Reynebeau (M.), opus cit., p. 108. 
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Vlaamse identiteit 

 

De Vlaamse beweging kent in deze periode een evolutie naar een volksbeweging en verruimt haar 

doelstellingen. Van louter taaleisen evolueerde de Vlaamse Beweging tot een beweging die ijverde 

voor politieke, sociale en culturele verheffing van het Vlaamse volk.
70

 Het invoeren van het Algemeen 

Meervoudig Stemrecht in 1893 zorgde ervoor dat het wallingantisme en het flamingantisme zich 

konden manifesteren in het Belgisch staatsbestel. 

 

In 1895 werd in de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd, waardoor de twee nationale talen gelijke 

rechten kregen; de Senaat besloot om dit wetsvoorstel te amenderen. Dit veroorzaakte een grote 

volksbeweging van Vlaamsgezinden, waarvoor het Parlement uiteindelijk moest zwichten. Deze 

gelijkheidswet had een grote symbolische waarde en verhief het Nederlands naast het Frans tot 

officiële taal van België.
71

 Het zou echter ook de start betekenen van het verwijzen naar het 

territorialiteitsprincipe, waarbij de streektaal de enige officiële taal moest worden. 

 

Wanneer Vlaamsgezinden gingen pleiten voor een vernederlandsing van de Gentse Universiteit, 

werd hier al snel een volkszaak van gemaakt; deze universiteit was de enigste die onder toezicht van 

de overheid stond. Daarnaast waren er “de Legerwet van 1913 die de oprichting van Vlaamse 

regimenten had verworpen en een jaar later wees de Wet op het lager onderwijs het 

territorialiteitsprincipe af. Daarenboven kregen de Vlaamsgezinden te maken met agressief Belgisch 

nationalisme en opleving van het Wallingantisme.”
72

 Vlamingen begonnen te pleiten voor structurele 

en bestuurlijke aanpassingen aan een België waar volgens hen twee volkeren leefden. De Vlaamse 

natie werd niet langer aanzien als een subnatie van België, maar als een autonome natie die recht 

had op zelfbestuur. Maar, de vraag of België moest blijven bestaan als koepelstaat, of moest 

verdwijnen, kreeg zelfs bij de meest radicale flaminganten geen antwoord. Anti-belgicisme was nog 

niet aan de orde, hoewel de kiemen hier reeds aanwezig waren. Het is opmerkelijk dat ook in deze 

woelige periode het Vlaams subnationalisme nog steeds volledig ingekapseld was in een Belgisch 

nationaal gevoel. “Zo bleef het tot de Eerste Wereldoorlog de gewoonte op de Vlaamse feestdag de 

huizen te bevlaggen met de Belgische driekleur. (…) De Belgische vaderlandsliefde werd niet 

aangetast door het sterker wordende gevoelen ‘anders’ te zijn dan Walen of Franstaligen.”
73

 

 

 

Waalse identiteit 

 

Het wallingantisme ontstond als reactie tegen de Vlaamse Beweging, die het monopolie van het 

Frans in het openbaar leven bestreed. De Waalse Beweging ging zich eind 19
e
 eeuw ontwikkelen als 
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taalbeweging ter verdediging van het Frans, niet zozeer als een geografisch afgebakend nationalisme 

binnen een strikt Waals kader. “Aangezien er in het verleden nooit een Waalse natie heeft bestaan, 

kon er binnen de Waalse beweging ook geen heimwee zijn naar een groots verleden, met 

uitzondering misschien van de Belgische revolutie uit 1830 en de tijd toen België uitsluitend door 

francofonen werd gedomineerd.”
74

 Hoewel de naam anders doet vermoeden, had de Waalse 

Beweging geen zwaartepunt in Wallonië. Het was immers in Vlaanderen en Brussel dat Franstaligen 

zich verzetten tegen de Vlaamse eis voor tweetaligheid. De Waalse Beweging opereerde dus buiten 

haar ‘grondgebied’, actief in een Belgisch referentiekader. Het verschil tussen Walen en francofonen 

was niet afgebakend. Men probeerde Waalse kenmerken te definiëren op het gebied van literatuur, 

folklore, geschiedenis en kunst en in 1905 waren er ook al een paar voorzichtige stemmen die zich 

opvallend verdraagzaam toonden t.o.v. de Vlaamse eisen. Volgens historica C. Kesteloot is dit een 

kantelpunt: voor de eerste maal waren er personen die zich distantieerden van een eentalig 

francofoon België en op die manier een exclusief Waals standpunt verdedigden.
75

 

 

K. De Schaepdrijver stelt duidelijk dat Frans- en Nederlandstaligen elkaar niet louter vijandig 

bekeken. Hoewel Vlaamse eisen meestal francofoon verzet uitlokten, was het niet zo dat 

Franssprekende Belgen de onderdrukking van het Nederlands luidkeels toejuichten. Sommigen zagen 

het Vlaamse element net als een cruciaal onderdeel van de Belgische eigenheid. Tot WO I bleven de 

Vlaamsgezinden trouw aan België, waardoor ze geen probleem zagen in een eenheidsstaat. Als er 

één bepaalde beweging een splitsing overwoog, dan was het wel de Waalse Beweging; deze voelde 

zich buitenspel gezet door de gelijkschakeling van de Belgische aan de Vlaamse natie.
76

 

 

 

Belgisch nationalisme 

 

Eind negentiende eeuw ging het Belgisch nationalisme zich versterken onder impuls van een 

toonaangevend artistiek milieu. Het waren vooral de Franstalige Vlamingen zoals G. Rodenbach, E. 

Verhaeren en M. Maeterlinck die een brede internationale uitstraling gaven aan de Belgische 

literatuur. Ze braken duidelijk met de burgerlijke stijlvormen en kregen navolging in de architectuur, 

waar de Art Nouveau-stijl streefde naar functionele schoonheid, en in de schilderkunst.  

 

Het Belgisch nationaal cultuurleven kende een internationale uitstraling en betekende een 

versterking voor het Belgisch nationaal gevoel. De grootheid van de Belgische natie werd nagestreefd 

d.m.v. een weerbare defensiepolitiek en een actief buitenlands beleid, waarbij veel belang werd 

gehecht aan koloniale expansie in Afrika. 
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2.4 Belgisch nationalisme tijdens WO I 

 

De Eerste Wereldoorlog kan gezien worden als katalysator en tegelijk laatste gloriemoment van het 

Belgisch nationalisme. Een aanzienlijk deel van de Vlaamse soldaten vocht gedwee mee in de 

loopgraven van de IJzer, in de hoop dat de Belgische autoriteiten na de oorlog de Vlaamse eis van 

regionale eentaligheid zouden inwilligen.
77

 Hoewel 80% van de soldaten Vlamingen waren, was de 

legerleiding volledig verfranst. Er werd in deze oorlogssituatie een parallel gezien met het onrecht 

van alledag. Een minderheid Vlaams-nationalisten ging met de bezetter samenwerken in ruil voor het 

inwilligen van de Vlaamse eisen. Deze activisten verkregen geen breedgedragen steun en werden 

door de Belgische autoriteiten als verraders bestempeld. Hierdoor werd de volledige Vlaamse 

Beweging over één kam geschoren en viel het Vlaamse kamp uiteen in een gematigde Vlaamse 

Beweging die binnen de Belgische structuren wilde blijven werken, en een dissidente anti-Belgische.  

 

 

 

2.5 Nationalismen tijdens het interbellum 

 

 

Vlaams nationalisme 

 

De Vlaamse emancipatie werd steeds verscheurd door volledig uiteenlopende visies. De IJzerervaring 

tijdens WO I betekende het beginpunt van een politieke strijd: Vlaamse oud-strijders richtten het 

Vlaamsche Front op. Tegelijk betekende de IJzerervaring ook het begin van grote 

meningsverschillen.
78

 Tijdens het interbellum kozen de gematigde Vlaams-nationalisten opnieuw 

voor de vooroorlogse politiek van taalwetten. Hun programma raakte gerealiseerd door de 

taalwetten van 1930 (hoger onderwijs), 1932 (administratie en onderwijs), 1935 (gerecht) en 1938 

(leger). Maar, niet alle flaminganten konden zich vinden in dit minimumprogramma. Kort na WO I 

hadden radicale Vlaams nationalisten het antibelgicisme als kernpunt van hun programma gekozen. 

Hun ‘Frontpartij’ moest initieel streven naar zelfbestuur maar al snel was een Vlaamse of Groot-

Nederlandse staat het doel. In 1931 scheurde het fascistische Verdinaso zich af en enkele jaren later 

transformeerde de democratische ‘Frontpartij’ in het VNV onder leiding van Staf de Clercq, dat 

tijdens WO II zou collaboreren met het Duitse Derde Rijk. De democratische Vlaamsgezinden bleven 

echter loyaal tegenover België. 
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Waals nationalisme 

 

De invoering van het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht in 1919 betekende dat Wallonië in het 

parlement in een numerieke minderheid verzeilde; Wallonië vreesde dat ze in een 

minderheidspositie zou worden gedrongen. Vlak na WO I lag de nadruk op een politieke 

gelijkwaardigheid van Vlamingen en Walen. De ‘Assemblée wallonne’ stond nog steeds achter een 

verenigd België met daarbinnen Wallonië dat eentalig bleef en een Vlaanderen dat tweetalig was. In 

de jaren ’20 verenigden de verdedigers van Waalse autonomie zich in de ‘Ligue d’Action wallonne’, 

waardoor ze zich politiek distantieerden van de ‘Assemblée wallonne’. In 1930 ontstond uiteindelijk 

de ‘Concentration wallonne’, die zich probeerde te ontdoen van de taalstrijd in Vlaanderen. Aan de 

vooravond van WO II was de Waalse Beweging uiteengevallen in de ‘Concentration wallonne’, de 

‘Ligue d’Action wallonne’ en het ondertussen gemarginaliseerde ‘Assemblée wallonne’.
79

 

 

 

 

2.6 Nationalismen na WO II: naar een federale staat 

 

 

Het ‘Congrès national wallon’ in 1945 was een keerpunt in de geschiedenis omdat het de eerste keer 

was dat de Waalse Beweging als een volledig autonome organisatie optrad. België was een tweetalig 

land geworden. Wallonië voelde zich hierdoor bevrijd en ging ondubbelzinnig ijveren voor een 

Waalse natie.
80

 Binnen de Vlaamse Beweging was er net na WO II sprake van een tweespalt: het 

onderscheid tussen de unitaristen en de federalisten. Aangezien we de afloop reeds kennen, kunnen 

we stellen dat het federalisme de bovenhand haalde, mede omdat de Waalse beweging dit net na de 

Tweede Wereldoorlog eiste, uit vrees voor een ‘état belgo-flamand’. In de twee decennia na de 

oorlog kenden de ‘nationalistische partijen’ een felle opmars.  

 

Aan het begin van de jaren ’60 zouden een gehergroepeerde Vlaamse Beweging, vooral onder 

aanvoering van de Vlaamse Beweging  en het Vlaams Actiecomité Brussel en Taalgrens, twee grote 

marsen op Brussel organiseren om haar taaleisen kracht bij te zetten. In reactie op deze grote 

marsen zouden ook de Franstalige Brusselaars zichzelf gaan organiseren en het ‘Front des 

Francophones’ oprichten. Naar aanleiding van de afbakening van de taalgrens en de taalproblemen 

rond Brussel geraakten de Waals-Vlaamse verhoudingen in een intensief stadium. De taalgrens zou 

het land in 1963 in vier taalgebieden indelen: drie eentalige gebieden en één tweetalig gebied. In 

1965 werd het ‘Front Democratique des Francophones’ opgericht als Brusselse reactie op het 

vastleggen van de taalgrens, later zouden zij samengaan met de PRL. 

 

                                                 
79 Kesteloot (C.), opus cit., pp. 166-170. 
80 Ibid., p. 172. 



 
 

33 
 

De Waals-Vlaamse spanningen zouden uitgroeien tot een torenhoog politiek probleem doorheen de 

jaren ’60 en aantonen dat een unitaire Belgische staat wankel was, waardoor een decentralisatie van 

de nationale instellingen zich opdrong. De uitbarsting van de Vlaamse gevoelens vormde de hefboom 

die de overheid zou doen inzien dat de Belgische staatsstructuur ontoereikend was om in haar 

toenmalige vorm nog te voldoen aan de eisen van Vlamingen en Walen. Eerste Minister Gaston 

Eyskens stak van wal door in 1970 een eerste ronde van staatshervorming door te voeren. België zou 

doorheen een aantal staatshervormingen evolueren naar een complexe federale staatsstructuur. 

 

 

 

2.7 De federalisering van België 

 

 

De staatsstructuur van België heeft de voorbije decennia ingrijpende aanpassingen ondergaan. Deze 

masterproef vraagt zich o.a. af of hoe de Rode Duivels zich verhouden tot die verschillende 

staatshervormingen; bijgevolg lijkt het aangewezen een inzicht  te bieden in de politieke evolutie. De 

afgelopen veertig jaar was er een haast continue aanpassing van de staatsstructuur, waardoor België 

een federale staat werd. Een belangrijke eerste stap in de hervorming van onze staat, waren de 

taalwetten die gestemd werden tussen 1873 en 1963. Deze taalwetten zouden de aanleiding zijn tot 

vijf ingrijpende grondwetsherzieningen tussen 1970 en 2001. 

 

 

De Eerste Staatshervorming 

 

In 1970 waren de politici het erover eens dat een decentralisatie van België zich opdrong. Toenmalig 

Eerste Minister Gaston Eyskens stelde voor de Belgische Staat te hervormen door de uitbouw van 

drie Gemeenschappen (de Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige) en drie Gewesten (Vlaanderen, 

Wallonië en Brussel). Deze dubbele opdeling was een compromis tussen de wens van de Vlamingen 

en de wens van de Walen. De Franse en de Vlaamse gemeenschap werden verantwoordelijk voor alle 

inwoners in respectievelijk Wallonië en Vlaanderen. Alle partijen waren akkoord dat België voortaan 

bestond uit vier taalgebieden, drie gemeenschappen en drie gewesten.
81

 De inrichting van de 

Gemeenschappen zou het begin van de staatshervorming betekenen. Het merendeel van de 

bevoegdheden bleef voorlopig echter bij de nationale wetgever. Het Brussels Hoofdstedelijk Gebied 

werd een volwaardig Derde Gewest, maar deze Gewestvorming werd nog niet volledig uitgewerkt.
82

 

 

Al snel ontstond de vrees dat bepaalde ‘groepen’ zouden worden geminoriseerd als gevolg van de 

nieuwe structuren. Daarom werden in de grondwet beschermingsmaatregelen voorzien om de 
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politieke minderheid van Franssprekende landgenoten te voorkomen. Ten eerste was er de invoering 

van een communautaire wet die stelt dat er bij stemmingen een zodanige meerderheid nodig is, 

zodat geen taalgroep kan benadeeld worden. Ten tweede moest een alarmbelprocedure beletten 

dat er door de Vlaamse meerderheid een wet wordt aangenomen die de relaties tussen beide 

gemeenschappen ernstig kan verstoren. Tenslotte werd de paritaire samenstelling van de 

ministerraad ingevoerd, wat voor een evenwicht moest zorgen.
83

 

 

 

De belgitude 

 

Vanaf 1975 gingen verschillende Brusselse en Franstalige auteurs een nieuwe definitie gebruiken 

voor de Franstalige Belgische cultuur: belgitude. Deze belgitude verheerlijkte de complexe Belgische 

structuur en haar hybride karakter. “Aanhangers van de belgitude beschouwen hun land als de 

belichaming van het anti-nationalisme”.
84

 De belgitude bevestigde dat er een verscheurde identiteit 

was ontstaan, maar dat deze niet eindig moest zijn. Vlaamse auteurs gingen Franstalige werken 

schrijven, maar Waalse schrijvers waagden zich niet aan het Nederlands. We kunnen stellen dat, 

indien België een overtuigde identiteit was, er voorbeelden zouden zijn van omgekeerde 

kruisbestuiving. In deze periode gingen Waalse intellectuelen hun geslaagde Waalse cultuur 

verheerlijken en verdedigen met het ‘Manifeste pour la culture wallone’.  

 

 

Het Egmontpact 

 

Christendemocraten, socialisten, Volksunie en FDF verenigden zich in 1977 om een efficiënte en 

eensgezinde staatshervorming door te voeren. Toenmalig Eerste Minister Leo Tindemans bracht zijn 

onderhandelaars samen voor nieuwe Vlaams-Waalse gesprekken. De regering struikelde echter over 

dit verregaande Egmontpact en uiteindelijk zouden twee legislaturen nodig blijken om alle 

aanpassingen door te voeren. In de nasleep van dit Egmontpact zou in 1978 een nieuwe Vlaams-

nationalistische partij opstaan, afgescheurd van de VU: het Vlaams Blok.
85

 

 

 

De Tweede Staatshervorming 

 

Tien jaar later dan de Eerste Staatshervorming zou deze hervorming het Waalse en het Vlaamse 

gewest een operationele structuur geven. De uitwerking van het Brusselse Gewest liet nog even op 

zich wachten: rond Brussel trok men een voorlopige grens. In 1980 werden de 
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Cultuurgemeenschappen hernoemd tot Gemeenschappen aangezien deze zich ook met 

persoonsgeboden zaken bezighouden, zoals gezondheid en sociale bijstand. De Gemeenschappen 

kregen elk een Parlement en een Regering en werden hervormd naar het model van de Gewesten, 

waardoor deze vanaf 1980 als volgt gingen heten: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 

Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Gelijktijdig werd er een Arbitragehof opgericht, dat 

moest instaan voor het oplossen van eventuele bevoegdheidsgeschillen tussen de verschillende 

staatkundige structuren. 

 

 

De Derde Staatshervorming 

 

De grondwetswijziging van 1980 liet een aantal hiaten achter. Die zouden zeven jaar later in 1987 

aanleiding geven tot de val van de regering en een nieuwe ronde in de staatshervorming. J. Happart, 

de burgemeester van Voeren, weigerde Nederlands te spreken zolang het taalstatuut onveranderd 

bleef – nochtans was hij hiertoe wettelijk verplicht gezien Voeren sinds 1963 was ingedeeld als 

‘Nederlandstalig’. Zijn hardnekkig verzet zou de aanleiding zijn tot de meest ambitieuze van alle 

staatshervormingen.
86

 

 

Aangezien communautaire incidenten zich – ondanks twee staatshervormingen – bleven opstapelen, 

was het besef ontstaan dat de federalisering van België nog niet was afgerond. Op 10 mei 1988 

kwam een nieuwe regering W. Martens met een ambitieus programma op de proppen. Deze 

staatshervorming zou zich in drie fasen voltrekken. In een eerste fase werd de bevoegdheid 

onderwijs toegewezen aan de gemeenschappen en gingen transport en openbare werken naar de 

gewesten. Ook voor Brussel werd een oplossing bedacht: Brussel werd beperkt tot de 19 gemeenten 

en werd een Gewest met dezelfde bevoegdheden als Vlaanderen en Wallonië.
87

 Het Brusselse 

Gewest kreeg een eigen Parlement en Regering, en een Vlaamse en Waalse 

Gemeenschapscommissie. In een tweede fase werden de financiële middelen voor de 

Gemeenschappen en de Gewesten verhoogd en werden de bevoegdheden van het Arbitragehof 

uitgebreid. De laatste en derde fase zou het tweekamerstelsel hervormen, de rechtstreekse 

verkiezing van de gewest- en gemeenschapsraden invoeren en de restbevoegdheden overhevelen 

naar gemeenschap- en gewestniveau. De concrete verwezenlijking van deze derde fase liet echter 

nog eventjes op zich wachten. 

 

 

De Vierde Staatshervorming 

 

In het najaar van 1991 barstte een politieke rel los over een ongewoon onderwerp: de verkoop van 

wapens aan Saoedi-Arabië. Deze crisis zou in korte tijd evalueren tot een hachelijke nationale 
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confrontatie. Uit principe waren de Vlaamse regeringspartijen tegen dit lucratief contract, dat 

nochtans de toekomst van enkele wapenbedrijven uit Wallonië zou kunnen redden. Deze patstelling  

groeide van een principiële kwestie uit tot een confrontatie tussen twee subnationaliteiten. Het 

Waalse parlement overwoog heel even om zelf exportvergunningen toe te kennen, een bevoegdheid 

die alleen het Belgische parlement toebehoort. In de nasleep van dit conflict zouden nieuwe 

verkiezingen plaatsvinden en mislukte een akkoord over de nieuwe grondwetsherzieningen.
88

 

 

Eind 1992 bereikte J.-L. Dehaene een regeerakkoord met zeven partijen: de christen-democraten, de 

socialisten, de groenen, de Volksunie en hun Waalse tegenhangers. Op 14 juli 1993 werd gestemd 

voor een federaal België. Ten eerste werd in de grondwet gestipuleerd dat België een federale staat 

is, samengesteld uit gemeenschappen en gewesten. Daarnaast werd de pariteit tussen Vlaamse en 

Waalse ministers in de federale regering vastgelegd en behield de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers – herleid tot 150 leden – het laatste woord over begrotingen en federale 

wetten. Daarnaast werd de provincie Brabant gesplitst in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. 

Tenslotte werden de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie deel van het Hoofdstedelijk 

Gewest Brussel en werden alle Gewestraden vanaf dan rechtstreeks verkozen. Deze hervormingen 

zouden de geschiedenis ingaan als de Sint-Michielsakkoorden. 

 

 

De Vijfde Staatshervorming 

 

De ambtswoning van de Eerste Minister in de Lambermontstraat, zou de plaats worden waarbinnen 

een vijfde staatshervorming zich afspeelt. De regering G. Verhofstadt I pakte uit met een eerste 

akkoord op 5 april 2000: het Hermesakkoord. Dit akkoord moest landbouw en buitenlandse handel 

overhevelen naar de gewesten. Op 16 oktober 2000 bereikte de regering een nog verregaander 

communautair compromis: Lambermont. Behalve het splitsen van Ontwikkelingssamenwerking 

besloot men ook tot een ruime fiscale autonomie van de deelstaten en tot een overheveling van de 

gemeente- en provinciewet naar de gewesten. In januari 2001 werden deze politieke compromissen 

in wetteksten gegoten, dat was althans de bedoeling: het werd niet uitgevoerd. Het Lambermont-

akkoord kreeg uiteindelijk een definitieve uitvoering op 13 juli 2001. 

 

 

Brussel-Halle-Vilvoorde als symbooldossier 

 

In het regeerakkoord van 2004 werd opgenomen dat de Vlaamse regering zich zou engageren tot een 

diepgaande (zesde) staatshervorming; doel was de resoluties van het Parlement van maart 1999 
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uitvoeren en de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
89

 (BHV) splitsen. Dit Vlaams regeerakkoord diende 

als ‘incentive’ voor de federale regering, die bevoegd is voor het splitsen van de kieskring BHV. Na de 

verkiezingen van 2007 werd de kwestie-BHV, meer nog dan een staatshervorming, hét grote 

probleem bij de vorming van een nieuwe regering. Na lange en moeizame 

regeringsonderhandelingen en een interim-regering Verhofstadt III, kreeg de regering Leterme I op 

23 maart 2008 het vertrouwen.  

 

Echter, na moeizame onderhandelingen over de staatshervorming, de kwestie-BHV en voortdurende 

onenigheid tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, bood Yves Leterme op 14 juli 2008 het ontslag 

aan van de regering Leterme I. Koning Albert weigerde dit ontslag te aanvaarden, maar uiteindelijk 

zou deze regering vallen op 22 december 2008.  Op 30 december 2008 werd de regering Van 

Rompuy I gevormd. Deze periode staat bekend als een van de woeligste die België de afgelopen 

decennia kende op politiek vlak en zou ook bij de nationale voetbalploeg indruk maken.
90

 

 

 

2.8 Identiteiten in een federale staat 

 

 

De Belgische identiteit 

 

De Belgische identiteit die in 1830 zo sterk was dat ze een nieuwe natiestaat tot stand bracht, lijkt 

vandaag overschaduwd door subnationaliteiten waardoor ze zich moet beperken tot een 

overkoepelende rol. D. J. Eppink
91

 ontwaart nog steeds een Belgische nationale identiteit: de 

belgitude
92

. Dit Belgiëgevoel draagt echter een negativisme met zich mee; België als dekmantel voor 

de fouten in Wallonië en Vlaanderen. Ter compensatie is er volgens D. J. Eppink ook een positief 

Belgiëgevoel: hij verwijst naar het overlijden van wijlen Koning Boudewijn, wat een vloedgolf van 

aanhankelijkheid en ‘samenhoren’ met zich meebracht. 

 

M. Reynebeau ziet het anders en stelt dat België “nooit, behalve om praktische redenen of in 

oorlogstijd, een krachtig natiegevoel heeft gekend”.
93

 De felle opmars van de Waalse en Vlaamse 

Beweging waren geen katalysator voor het Belgische natiegevoel. België wordt al jarenlang opgelapt 

                                                 
89 Brussel-Halle-Vilvoorde is een kieskring en tevens gerechtelijk arrondissement in België waar zowel 
Nederlandstalige als Franstalige partijen deelnemen aan de verkiezingen (Brussel-Halle-Vilvoorde is deel van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Vlaams Gewest).                                                                                     
Omdat de kieskring BHV zich tevens uitstrekt over het Nederlandstalige Halle-Vilvoorde, nemen de Franstalige 
lijsten uit Brussel automatisch deel aan de verkiezingen in dit Nederlandstalig gebied. Waar elders in België de 
kieskringen overeenkomen met de provincies, is dat in Vlaams-Brabant en Brussel niet het geval. Het 
Grondwettelijk Hof verklaarde de federale verkiezingen van 2007 ongrondwettelijk; er heerst echter 
onduidelijkheid over de interpretatie van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Tot op heden (mei 2009) is er 
nog steeds geen akkoord over Brussel-Halle-Vilvoorde. 
90 Ut infra, p. 108. 
91 Eppink (D.J.), Vreemde buren: over politiek in Nederland en België, p. 291. 
92 Het gaat hier om een andere ‘belgitude’ dan die waarvan sprake in de jaren ’70 van de 20ste eeuw, cf. supra. 
93 Reynebeau (M.), opus cit., p. 417. 



 
 

38 
 

met staatshervormingen, er is geen ontkomen aan. “De ombouw van België tot een federale staat 

lijkt wel degelijk nauw aan te sluiten bij de identiteitsgevoelens van zijn inwoners. Het is een 

meervoudige identiteit waarvan de structuur op die van lasagne lijkt, waarvan elke laag 

correspondeert met een bepaald geografisch kader.”
94

 De bevolking van haar kant laat zich zelden tot 

heftige patriottische gevoelens bewegen. “Tenzij ze aan sporthelden of geliefde vorsten kunnen 

worden vastgehaakt, maar dan overstijgen ze nauwelijks de anekdotiek.”
95

 

 

K. Deprez en L. Vos tenslotte ontwaren een verschillende beleving in Vlaanderen en Wallonië. Ze 

stellen dat men de Belgische identiteit als een dynamisch gegeven ziet, een staatsverband gebaseerd 

op de keuze van de burgers. In Wallonië wordt de Belgische identiteit beschouwd als een statisch 

etnisch gegeven.
96

 In linkse, artistieke en wetenschappelijke kringen wordt België ontegensprekelijk 

als een statussymbool aanzien; schrijvers, toneelspelers en musici vinden Vlaanderen te klein en 

verwijzen naar België bij hun buitenlandse avonturen.
97

 Ook S.W. Couwenberg heeft het over de 

linkse Vlaamse intellectuelen die hij bestempelt als ‘nieuwe Belgen’ die zo goed en zo kwaad mogelijk 

de Belgische eenheid willen bewaren.
98

 

 

Behalve de eigenheid van België als natie spelen uiteraard ook externe factoren mee in het inboeten 

aan Belgische nationale identiteit. Zoals reeds gesteld, hebben processen van politieke 

internationalisering, economische mondialisering en postmodernisering ervoor gezorgd dat een 

steeds groter deel van het alledaagse leven niet langer geënt is op het kader van de natie-staat, 

waardoor we kunnen spreken van een ‘shrinking state’.
99

 

 

 

De Vlaamse identiteit 

 

De Vlaamse natie heeft in de afgelopen decennia vanuit haar politieke verworvenheden nadrukkelijk 

gewerkt aan de uitbouw van een cultureel zelfbewustzijn. Het federalisme dat in 1993 werd 

gecreëerd, zorgde voor nieuwe instellingen die aan de Vlaamse deelstaat een democratische 

legitimiteit gaven. Deze instellingen werden de motor van de Vlaamse strijd en waren een katalysator 

voor het verwezenlijken van de Vlaamse belangen. J. Bouveroux stelt dat de Vlaamse Regering en het 

Vlaamse Parlement grotendeels de rol van de Vlaamse Beweging hebben overgenomen en de 

verdedigers van de Vlaamse belangen zijn geworden. De zelfbewuste aanpak van de Vlaamse 

regering halfweg jaren ’90 en de weigering om met de Franse Gemeenschap een akkoord te sluiten 

zolang die de taalhomogeniteit van Brussel niet erkent, leidde er toe dat toenmalig Vlaams Minister-

President L. Van den Brande en zijn regering als nieuwe Vlaams nationalisten werden bestempeld.
100

 

                                                 
94 Ibid., p. 419. 
95 Ibid., p. 417. 
96 Deprez (L.) en Vos (K.), red., opus cit, p. 26. 
97 Eppink (D.J.), opus cit., p. 290. 
98 Couwenberg (S.W.), red., Nederland en de toekomst van Vlaanderen, p. 12 
99 Ut supra, p. 22. 
100 Bouveroux (J.), opus cit., p. 243. 
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De Waalse identiteit 

 

Een deel van de Waalse eisen werden gerealiseerd, een ander deel werd opgenomen in de 

programma’s van de politieke partijen. Op het vlak van cultuur, onderwijs en staatsstructuren blijft 

de Waalse Beweging een aantal onveranderlijke eisen hebben. Het ‘Instituut Jules Destrée’ geldt als 

bezinningsplaats voor deze eisen en de toekomst van Wallonië.
101

 De directeur van dit instituur, P. 

Destatte, probeert een beeld te schetsen van de Waalse identiteit: het is de Waalse Regering en 

Parlement vooral te doen om de creatie van een Waalse natie zonder Waals nationalisme. Waalse 

politici en intellectuelen beschouwen de Waalse natie als veel minder ontwikkeld dan de Vlaamse 

natie.
102

 De Waalse politieke klasse hoopt een Waalse identiteit tot stand te brengen die alleen de 

burgerlijke kenmerken van een nationale identiteit vertoont; het etnisch nationalisme van het 

Vlaams Belang geldt als voorbeeld van hoe het niet moet.
103

 Naast dit streven naar een Waalse 

identiteit en een Waalse natie zonder Waals nationalisme, onderscheiden we ook nog de 

‘francofonie’ die de taal als groepsvormende factor ziet. 

 

 

 

2.9 België, ondanks verschillende identiteiten 

 

 

Wat houdt België dan nog samen? Hieronder volgen vijf factoren die daar volgens H. Van Goethem 

mee verantwoordelijk voor kunnen zijn.
104

 We hanteren deze factoren in de besluitvorming van deze 

masterproef: 

 

- Ten eerste is er de publieke opinie die in enquêtes toont dat ze geen voorstander zijn van 

separatisme, hoewel uit verkiezingsuitslagen blijkt hoe Vlaams-nationalistische discours 

het goed doen. 

- Een tweede factor van eenheid is de monarchie. Hoewel het Koningshuis weinig invloed 

heeft op de staatshervormingen, heeft haar aanwezigheid een louterend effect. 

- Als derde factor van stabiliteit bemerken we de niet gesplitste vakbonden. Deze syndicale 

organisaties hechten veel belang aan het behoud van een Belgische sociale zekerheid. 

- Brussel is een vierde factor van eenheid. Men kent er geen Waalse en Franstalige 

subnationaliteit en stelt zich als het ware ‘onnationalistisch’ op. 

- Een aantal nationaal gebleven departementen zoals Sociale Zekerheid en Justitie, 

Binnen- en Buitenlandse Zaken dragen ook bij tot het samenhouden van het land. Wij 

rekenen de KBVB en bij uitbreiding de Rode Duivels hier ook bij. 

                                                 
101 Kesteloot (C.), opus cit., pp. 175-176. 
102 Deprez (K.) en Vos (L.), red., opus cit., p. 24. 
103 Destatte (P.), Op zoek naar een Waalse identiteit zonder Waals nationalisme, in: Deprez (K.) en Vos (L.), 
red., Nationalisme in België, p. 253. 
104 Van Goethem (H.), De monarchie en het einde van België, pp. 223-226. 
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Laten we tenslotte even terugkeren naar het begin. Na het ontstaan van de Belgische staat gingen 

twee nationalismen zich ontwikkelen: het Belgisch staatsnationalisme dat aan de basis lag van de 

opstand tegen Willem I en het Vlaams volksnationalisme dat in verzet kwam tegen het Frans-

cultureel karakter van de nieuwe staat. Oorspronkelijk was dit Vlaams bewustzijn nog 

staatsbevestigend en zag men het Vlaamse element als een wezenlijk bestanddeel van de Belgische 

natie. Als reactie hierop ontstond rond het einde van de 19
e
 eeuw het wallingantisme. 

 

Na WO I ontstond een tweespalt binnen het Vlaams nationalisme en de Vlaamse beweging: enerzijds 

de minimalisten die louter streden voor de verwezenlijking van hun eisen, anderzijds de 

maximalisten waaruit o.a. het VNV zou ontstaan. Het Waals nationalisme zou zich na WO I gaan 

organiseren en reeds in de jaren ’30 om federalisme vragen. Na WO II kende de Vlaamse emancipatie 

een dipje. Het leek alsof de antithese tussen de Vlaamse natie en het Belgische vaderland was 

opgeheven, maar de spanningen tussen de taalgemeenschappen waren zeker niet verdwenen. De 

agitatie rond de collaboratie, de koningskwestie, de schoolstrijd en de Eenheidswet zorgden ervoor 

dat de vijandigheid toenam. Het instellen van de taalgrens zou de start zijn van een vijftal 

staatshervormingen. 

 

Het zou fout zijn om de Vlaamse en Waalse Beweging voor te stellen als twee fundamenteel 

verschillende groepen; de gelijkenissen tussen beide bewegingen zijn groter dan de verschillen. 

Zowel de Vlaamse als de Waalse beweging werpen zich op als de stem van “hun volk”: de “ander” 

wordt gezien als een stevig blok dat eensgezind samenspant en op diezelfde manier moet aangepakt 

worden: “Pour faire face à la communauté homogène flamande, il faut que les Wallons soient 

unis.”
105

 Vlaamse nationalisten zetten zich af tegen een Belgische staat die wordt overheerst door 

een francofoon overwicht, terwijl Waalse tegenhangers zich afzetten tegen een ‘état belgo-flamand’. 

De Waalse beweging maakte zich – net als de Vlaamse Beweging – een ‘nationale symboliek’ eigen. 

Zowel Vlaamse als Waalse nationalisten konden niet zijn ontstaan zonder de Belgische nationale 

identiteit waarbinnen hun oorsprong zich kadert. De Guldensporenslag was dé Belgische mythe bij 

uitstek, maar de Vlaamse Beweging slaagde erin deze mythe aan Vlaanderen te linken. Op diezelfde 

manier ging de Waalse Beweging de episode van de 600 Franchimontezen gebruiken om Wallonië als 

katalysator in de industriële revolutie van continentaal Europa te promoten.
106

  

 

We kunnen hieruit besluiten dat zowel de Vlaamse als de Waalse Beweging zich laven aan de bron 

van een gemeenschappelijke Belgische identiteit die deels overleeft bij gratie van bovenstaande 

factoren. We stellen ons de vraag in welke mate de nationale voetbalploeg mee kan profiteren van 

die gemeenschappelijke Belgische identiteit, of er eventueel zelf mee vorm aan geeft. Daarom is het 

aangewezen dat we in volgend hoofdstuk dieper ingaan op de twee-eenheid die sport en 

nationalisme kunnen vormen. 

                                                 
105 Geciteerd door Delforge, Congrès d’action wallonne (Namur, 23 mars 1963), EMW, p. 336, in: Van 
Ginderachter, Het kraaien van de haan, p. 17 
106 Van Ginderachter (M.), opus cit., p. 7 
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Hoofdstuk 3: Sport en nationalisme 

 

 

 

“At a range of major sporting events, fans arrive waving their national flags and with 

their faces painted in national colors. Seldom do they favor more transnational emblems 

and insignia.”
107

 

 

“Football is one of the great cultural institutions, like education and the mass media, 

which shapes and cements national identities throughout the world.”
108

 

 

 

Het nut van deze masterproef ligt voor een deel in het tegemoetkomen aan de geringe aandacht die 

wordt besteed aan sport als cultuurfenomeen in wetenschappelijk onderzoek. Het hoeft nochtans 

niet te verbazen dat sporthistoriografie heel wat perspectieven biedt; een koppeling met 

nationalisme – een heet hangijzer in geschiedschrijving – biedt veel mogelijkheden. In de 

Angelsaksische literatuur waren A. Bairner, L. Crolley, V. Duke, J. Sugden, A. Tomlinson en S. Wagg 

voorlopers in het onderzoek naar sport en nationalisme; zij deden vooral studies over voetbal, wat in 

veel landen de nationale sport bij uitstek is. 

 

Het is duidelijk dat sport een “klassiek medium is voor het opwekken van nationale gevoelens”
109

. De 

Afdeling Historische Kinesiologie en Sportgeschiedenis en het Departement Geschiedenis van de 

Katholieke Universiteit Leuven proberen onder impuls van Prof. dr. R. Renson, Prof. dr. J. Tolleneer, 

Prof. dr. B. Vanreusel en Prof. dr. D. Vanysacker de aandacht voor sporthistorisch onderzoek uit te 

breiden. In zijn bijdrage over sport in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging heeft 

sporthistoricus R. Renson het over “latente Belgische nationaliteit op sportgebied”
110

, waarmee hij 

vermoedelijk doelt op het zogenaamde “soccer nationalism”
111

. Dit concept lijkt perfect aan te 

sluiten bij de alledaagse, latente vorm van nationalisme – ‘banal nationalism’ – waarnaar M. Billig 

verwijst.
112

 Hij ontwaart in het dagelijks leven een constante aanwezigheid van onze nationale 

                                                 
107 Bairner (A.), Sport, nationalism and globalization, p. 2. 
108 Giuliannotti (R.), Football, a sociology of the global game, p. 23. 
109 Reynebeau (M.), opus cit., p. 193. 
110 Renson (R.), Sport, in: De Schrijver (R.) ea., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, p. 2821. 
111 Backelandt (F.), Ons rijke Vlaamse Wielerleven en het wielerflamingantisme, p. 14 
(De auteur verwijst hier naar het concept ‘soccer nationalism’ dat door dr. V. Lambert werd gebruikt tijdens een 
gastcollege aan de UGent op 12-11-2001. Navraag via mail (19-03-09) bij dr. V. Lambert leert dat ze dit concept 
inderdaad pleegt te gebruiken als “collectief gevoel van nationale trots en samenhorigheid dat ontstaat wanneer 
de nationale voetbalploeg de zege behaalt tijdens een internationale wedstrijd.” Dr. V. Lambert baseerde zich 
hiervoor op het ‘banal nationalism’ van M. Billig. Dit concept leent zich inhoudelijk en vormelijk uitstekend 
voor deze masterproef; we preferen dan ook ‘soccer nationalism’ boven ‘banal nationalism’ als synthetiserend 
begrip.) 
112 Ut supra, p. 19. 
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identiteit, als een tweede natuur. We gebruiken deze begrippen uitvoerig in deel II van deze 

masterproef. 

 

 

 

3.1 De verschillende functies van sport 

 

 

De link tussen voetbal en nationalisme kent een internationale take-off op het einde van de 19
e
 

eeuw, wanneer internationale sportwedstrijden een uitdrukking van patriottisme werden. Nationale 

eenheid, identiteit en gedragscodes werden hier gepropageerd.
113

 E. Hobsbawm benadrukt dat de 

ontwikkeling van deze nationale sporten een nieuwe uitdrukkingsvorm gaf aan het nationalisme. 

Wereldtoernooien zijn een ‘feest voor het nationalisme’ waarbij eenheid en verbondenheid op zowel 

wereldvlak als nationaal vlak een tijdelijke realiteit worden.
114

  

 

In natie-staten kan sport een alternatief bieden om in vredestijd internationale competities te 

organiseren of om het volk te verenigen achter de vlag. Sportcontacten op internationaal niveau 

kunnen massale emoties oproepen met een sterk nationale inslag. Het internationale karakter van 

voetbalinterlands brengt vaak intensieve uitbarstingen van ‘nationalisme’ teweeg. “Wat sport tot een 

zo uniek doeltreffend medium voor het inprenten van nationale identiteit gevoelens heeft gemaakt, is 

het gemak waarmee zelfs zij die nauwelijks belangstelling hebben voor politiek, zich kunnen 

identificeren met de natie. (…) De verbeelde gemeenschappen van miljoenen worden reëler als team 

van elf bekende mensen. Het individu, zelfs hij die alleen maar toejuicht, wordt een symbool van zijn 

natie.”
115

 

 

Sport wordt dus gebruikt om de kracht en het succes van de natie te symboliseren. Verschillende 

academici deden reeds onderzoek naar de samenhang tussen sport enerzijds, en naties, nationalisme 

en nationale identiteit anderzijds. Op basis van de gevoerde onderzoeken kunnen we volgende 

functies
116

 toeschrijven aan sport: 

 

- Sport als uithangbord: Een eerste groep van studies ziet sport als de uiting van positieve 

socialisatie in een bepaald politiek bestel; sport wordt gebruikt als het uithangbord van een 

heersend regime. Een klassiek voorbeeld hiervan zijn de Olympische Spelen van 1936 in 

Berlijn die werden ‘gebruikt’ ter ere en glorie van het Nazisme. 

 

                                                 
113 Dejonghe (T.), Sport in de wereld: ontstaan, evolutie en verspreiding, pp. 13-31 
114 Hobsbawm (E.), opus cit., p. 185 
115 Ibid., pp. 185-186. 
116 Van den Bos (B.), Olé, we are the champions, Den Haag (Clingendael), ’s Gravenhage, 1988, 101 p.  
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- Sport als klankbord: Een tweede categorie studies percipieert sport als een forum waarlangs 

bepaalde bevolkingsgroepen hun politiek ongenoegen kunnen laten blijken. Dikwijls gaat het 

hier om etnische of nationale minderheden die de internationale aandacht van de sport 

zoeken om een wantoestand in eigen land aan te klagen. De ‘Black Power’-groet
117

 van de 

Amerikaanse zwarte atleten T. Smith, J. W. Carlos en  L. Evans tijdens de medaille-uitreiking 

op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico is een prima voorbeeld van hoe sport een 

forum kan bieden aan etnische minderheden. Hoe nationale minderheden hun ongenoegen 

kunnen ventileren, wordt duidelijk tijdens de finale van de Copa del Rey in Spanje op 13 mei 

2009, waarbij FC Barcelona het opneemt tegen Athletic de Bilbao. Barcelona ligt in Catalonië 

en Bilbao in Baskenland, twee regio’s die nadrukkelijk om meer autonomie vragen. Wanneer, 

voorafgaand aan de wedstrijd, het Spaans nationaal volkslied wordt gespeeld, raakt dit 

overstemd door boegeroep en gezangen van de hoofdzakelijk Baskische en Catalaanse 

supporters. De Spaanse televisie schakelt onmiddellijk over naar een externe verslaggever 

om het ongenoegen op die manier niet op de nationale televisie te tonen. Tijdens de rust 

wordt aangepast beeldmateriaal (het boegeroep werd gedempt, het Spaanse nationale 

volkslied weerklonk luider) uitgezonden.
118

 

 

- Sport als reddingsboei: Situaties waarbij sport een reddingsboei biedt voor sporters die er 

door talent en wilskracht in slagen om de top te bereiken in hun discipline. Dergelijke 

onderzoeken focussen zich voornamelijk op gevoelens van hoop die dergelijke topprestaties 

teweegbrengen binnen nationale en/of etnische gemeenschappen. In de Belgische context is 

Vincent Kompany een uitstekend voorbeeld: deze Congolese Belg geldt als rolmodel voor de 

Afro-Belgische jongeren. 

 

- Sport als diplomatieke boodschapper: Veel studies onderzoeken de weerspiegeling van 

politiek-ideologische conflicten op onderlinge sportieve confrontaties tussen twee nationale 

gemeenschappen. Hier wordt sport voorgesteld als een vehikel waarin nationale conflicten 

tussen staten of tussen nationale/etnische gemeenschappen binnen eenzelfde staat worden 

beslecht. Sport gaat dan gelden als gemeenplaats waar de strijd tussen twee nationale 

gemeenschappen plaatsvindt. Spanningen tussen staten worden niet opgeheven, noch 

geïntensifieerd, door internationale sportontmoetingen; ze krijgen wel de kans zich te 

ontladen.
119

 

 

                                                 
117 Bij de medaille-uitreiking verschenen de atleten met zwarte sokken op het podium. Vervolgens staken ze – 
met gebogen hoofd – hun gebalde vuisten, met zwarte handschoen, in de lucht. Met hun protest wilden ze de 
armoede en maatschappelijke positie van zwarten in de VSA aanklagen. Na dit protest werden ze onmiddellijk 
uit het Amerikaans Olympisch team verwijderd. De term ‘Black Power’ kreeg hierdoor internationaal weerklank. 
118 ‘BBC’, TV man sacked in Spain booing row, 14-05-2009, in: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8050569.stm>;‘The Guardian’, Spain sacks TV sports chief after boos cut 
from national anthem, 15-05-2009, in: <http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/15/spanish-anthem-boo-tve-
sacked>. 
119 Van den Bos (B.), Olé, we are the champions, Den Haag (Clingendael), ’s Gravenhage, 1988, 101 p. 
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- Sport als unificerend element: Studies binnen deze categorie schrijven sport een natie-

unificerende functie toe. Nationale symbolen slagen er in om verschillen binnen een 

nationale groep te minimaliseren door de focus te leggen op verschillen tussen de eigen 

natie en de ‘buitenstaanders’.
120

 M. Cronin en D. Mayall treden deze stelling bij en poneren 

dat sport in staat is om de verdeeldheid binnen een natie op te heffen. Sport is een middel 

met enorme mogelijkheden en kan in de meeste naties conflicten oplossen en op die manier 

cohesie creëren in een samenleving.
121

 Uit ons onderzoek moet blijken of dit klopt voor de 

Belgische casus. 

 

Wanneer we dieper ingaan op de relatie tussen sport en nationalisme, lijkt ook de indeling van T. 

Dejonghe bruikbaar. Hij onderscheidt verschillende relaties tussen sport en nationalisme, waarvan de 

voornaamste volgende zijn: (i) sport is statusbevestigend en kan nationalisme bekrachtigen, (ii) sport 

is een instrument tot nationale eenheid in ontluikende naties, (iii) sport kan worden gebruikt voor 

het uitvinden van tradities, (iv) sport zorgt voor ondersteuning bij de zoektocht naar lokale, 

regionale, nationale en mondiale identiteit en (v) sport werkt reputatiegericht door het creëren van 

nationale stereotypes. Deze relaties nemen de vorm aan van collectieve nationale identificatie met 

de sport of de atleet.
122

 Ook B. Anderson ziet een relatie tussen sport en nationalisme en hij stelt dat 

de ‘imaginaire politieke gemeenschap’ op sportvelden duidelijk gedefinieerd wordt, waardoor ze 

reëler wordt dan ooit tevoren.
123

 Tijdens internationale wedstrijden belichaamt het nationaal team 

de moderne natie, “often literally wrapping itself in the national flag, and beginning matches with a 

communal singing of the ‘national anthem’.”
124

 

 

 

 

3.2 Sport als katalysator in de ‘recultivering’ van nationale identiteit 

 

 

Grote sportbijeenkomsten – wereldkampioenschappen, Olympische Spelen, Europese 

kampioenschappen, … – kunnen de interne tegenstellingen in een groep of natie verbergen en 

uitschakelen. De onderliggende maatschappelijke structuren die aan de oorzaak liggen van 

ongelijkheid, onderdrukking of conflicten worden tijdens grote sportmanifestaties eventjes 

onaangeroerd gelaten dankzij de momenten van eendrachtige solidariteit.
125

 Dergelijke 

                                                 
120 Hutchinson (J.), The dynamics of cultural nationalism. The Gaelic revival and the creation of the Irish nation 
state, p. 20. 
121 Cronin (M.) en Mayall (D.), Sporting nationalisms. Identity, ethnicity, immigration and assimilation, p. 131. 
122 Dejonghe (T.), opus cit., pp. 13-31. 
123 Anderson (T.) en Radmann (R.), Football fans in Scandinavia: 1900-1997, in: Brown (A.), Fanatics! Power 
identity and fandom in football. 
124 Gruneau (R.B.) ed., Popular cultures and political practices, p. 73. 
125 Coelho (J.), On the border: some notes on football and national identity in Portugal, in: Brown (A.), Fanatics! 
Power, identity and fandom in football, pp. 158-172. 
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‘recultivering’ van een nationale identiteit en eendracht doet denken aan de stelling van M. Billig en 

J.G. Kellas die beweren dat nationaliteitsbeleving een hausse kent bij de viering van nationale 

symbolen of evenementen.
126

 

  

Voetbalinterlands waarbij twee landen tegenover elkaar staan, zijn één van de weinige momenten 

waarop de Westerse samenleving nog wordt geconfronteerd met een indeling in nationale 

entiteiten. Het instituut van een nationale voetbalploeg ontwikkelde zich voor de Belgische 

samenleving dan ook tot één van de laatste instellingen die Belgen confronteert met hun unitaire 

identiteit. België heeft niet alleen te kampen met een aftakeling van het natie-staat concept, maar 

ook met strijdende subnaties en verschillende intense staatshervormingen. Het concept van de 

unitaire Rode Duivels roeit dus enigszins tegen de dagelijkse realiteit in. Om dit correct in te schatten, 

is het nodig een historische schets van de Rode Duivels en de KBVB te maken binnen de Belgische 

context. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Ut supra, p. 24. 
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Hoofdstuk 4: De Koninklijke Belgische Voetbalbond als unitair bastion ? 

 

 

 

“The paradox of Belgian football is that it has retained a national structure at a time 

when most aspects of Belgian life are bifurcating along the regional-language 

dimension.”
127

 

 

Het instituut van de nationale voetbalploeg lijkt één van de laatste structuren waarbij de Belgische 

samenleving wordt geconfronteerd met haar unitaire identiteit. Bijgevolg zijn de wedstrijden van de 

Belgische nationale voetbalploeg veel meer dan een sportieve hoogmis. “The Belgian national 

football team is one of the few symbols accepted and supported by all communities in Belgium. There 

has been no demand for a Flemish football team from the Flemish nationalists, who are happy to 

cheer for Belgium in the World Cup or European Championship.”
128

 Die ‘demand’ is er ondertussen 

wél geweest: aan het begin van de 21
ste

 eeuw riep het Vlaams Belang enkele keren op tot de 

oprichting van een nationale Vlaamse voetbalploeg. Een dergelijke splitsing van de Rode Duivels of 

de KBVB was nooit echt aan de orde, tot de KBVB eind 2008 werd opgesplitst in een Waalse en een 

Vlaamse vleugel.  

 

In het onderzoek van deze masterproef maken we een inhoudsanalyse van de sportbladzijden van de 

geselecteerde kranten, betreffende de Rode Duivels. Vooraleer we daartoe overgaan, is het 

aangewezen om een historische en contextgerichte evolutie te schetsen van de KBVB, als 

overkoepelend orgaan van de nationale voetbalploeg.  

 

 

 

4.1 De introductie van voetbal in België 

 

 

De voetbalsport deed omstreeks het midden van de 19
e
 eeuw zijn intrede in België in het college van 

de Jozefieten in Melle; in 1880 werd de eerste Belgische voetbalclub gesticht, de Antwerp Football 

Club. Op 1 september 1985 gingen verschillende Belgische sportverenigingen over tot de oprichting 

van de Union belge des Sociétés de Sports Athlétiques en in 1912 werd een unie opgericht die haar 

activiteiten beperkte tot het voetbal: de Union belge des Sociétés de Football-association; beide 

verenigingen worden beschouwd als voorlopers van de KBVB. In het bezette België (1914-1918) 

lagen officiële voetbalactiviteiten stil, maar na de oorlog werden de wedstrijden al snel hervat. De 

Olympische overwinning in Antwerpen 1920 zorgde voor een groeiende populariteit van het 

                                                 
127 Duke (V.) en Crolley (L.), Football, nationality and the state, p. 60. 
128 Ibid., p. 60. 
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voetbalspel in België, ondertussen slaagde de Belgische Voetbalbond erin zich danig uit te bouwen 

als organisatie.
129

  

 

 

 

4.2 De Vlaamsche Voetbalbond: een vergeten episode ? 

 

 

De wortels van het Belgische voetbal liggen bij de francofone elite; zelfs clubs die werden gesticht in 

Vlaamse steden zoals Brugge en Gent hadden Franse namen. “In Belgium this meant that French was 

used as the standard language even in families of Flemish origin.”
130

 Het Frans was de officiële 

omgangstaal en werd gebruikt in alle briefwisseling, vergaderingen en bijeenkomsten van de 

voetbalbond. In de jaren ’20 trok echter een democratiseringsgolf door het voetbal en kende de 

sport een – tot dan toe – ongeziene populariteit.
131

 Al snel ontstonden verschillende 

Nederlandstalige voetbalverenigingen op het Vlaamse platteland. De officiële taal van de 

voetbalbond bleef voorlopig het Frans, wat tot lokale en regionale protesten leidde. Toen, ondanks 

deze herhaalde protesten, de bond eentalig Frans bleef, gaf dit in 1929 aanleiding tot een incident 

waardoor een jaar later een Vlaamsche Voetbalbond (VVB) werd opgericht door enkele Antwerpse 

flaminganten onder leiding van Jules Vranken.
132

 

 

We kunnen deze afscheuring niet zomaar als een evolutie in de marge beschouwen; het was dan ook 

helemaal geen accident de parcours. Er waren twee specifieke incidenten die aanleiding gaven tot 

deze tweedracht. Een eerste incident deed zich voor met de ‘IJzerratten’, die van de voetbalbond 

geen toestemming kregen om vriendschappelijke wedstrijden te organiseren om fondsen te 

verzamelen voor het IJzermonument en de IJzerbedevaart in Diksmuide. Deze weigering zette kwaad 

bloed bij verschillende Vlaamse voetballers. Een tweede incident betrof de Vlaamse scheidsrechter 

Jules Vranken die weigerde het Franstalige scheidsrechtersblad in te vullen. Deze twee incidenten 

waren de directe aanleiding tot het oprichten van de VVB op 13 februari 1930 met Jules Vranken als 

eerste Secretaris-Generaal. De Belgische voetbalbond weerde clubs die collaboreerden met de 

nieuwe Vlaamse bond en publiceerde in haar bondsblad ‘La Vie Sportive’ een lijst van uitgesloten 

clubs.
133

 

 

Behalve Jules Vranken was er nog een tweede spilfiguur in deze ontwikkelingen: René van Thillo. In 

Kortrijk stichtte van Thillo, samen met enkele Nederlandstalige leden van het francofone Courtrai 

                                                 
129 Vanderhoeven (M.), Het voetbalfeest in België tijdens WO II, Leuven, licentiaatsverhandeling KUL, 1996, 
141 p. 
130 Tolleneer (J.), Football and the dual identity of the Flemish in Belgium, in: Gehrmann (S.) ed., Football and 
regional identity in Europe, p. 170. 
131 Ibid., pp. 169-170. 
132 Verlinde (R.), Sport en Vlaamse Beweging, in: Wetenschappelijke tijdingen, XLIV, 1985, 4, pp. 244-246 
133 Tolleneer (J.), opus cit., pp. 170-172. 
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Sport, een nieuwe voetbalclub, Kortrijk VV. Van Thillo was ervan overtuigd dat de strijd voor Vlaamse 

emancipatie zich niet moest beperken tot de politieke sferen: de voetbalsport diende in dienst van 

de Vlaamse zaak te staan. Hiermee stond hij lijnrecht tegenover Jules Vranken, die vond dat de VVB 

zich buiten elke politieke inspraak moest houden. Hierover ontstond een conflict met enkele leden 

van de VVB die nauwe banden hadden met het Vlaamsche Nationale Verbond (VNV). Een politieke 

confrontatie kon niet uitblijven. 

 

Jules Vranken verliet de VVB en werd vervangen door Robert Verbelen, een prominent lid van het 

VNV. De link met nationalistische politici en de fascistische sympathieën van van Thillo en Verbelen 

werd steeds explicieter. “Tijdens de oorlog was van Thillo verantwoordelijk voor de ‘Vrijwillige 

Arbeidsdienst voor Vlaanderen’ en werd Verbelen één van de mede-oprichters van de ‘Algemene SS-

Vlaanderen’. Nu en dan organiseerde de VVB voetbalwedstrijden tegen ploegen van het Duitse leger, 

maar de Duitsers zelf erkenden officieel enkel de Belgische Voetbalbond. Reeds tijdens de oorlog 

verlieten talrijke clubs de VVB en na de oorlog verdween de bond. Van Thillo vluchtte naar Argentinië 

en Verbelen dook onder in Oostenrijk.”
134

 De Belgische Voetbalbond slaagde er vervolgens in om een 

groot deel van de clubs opnieuw bij hen in te lijven. Deze korte episode met een VVB had alvast tot 

gevolg dat de Belgische Voetbalbond inspanningen ging doen voor de Vlaamse taal. 

 

We onthouden dat de VVB een top down-model had; spelers en toeschouwers waren destijds niet 

bijster politiek bewust. Het waren de leiders die in hun administratieve relaties met de Belgische 

Voetbalbond geconfronteerd werden met de taalproblematiek. Anderzijds kunnen we niet 

onderschatten hoe de spelers elke week werden geconfronteerd met eentalig Franse scheidsrechters 

die hun wedstrijdverslagen steeds in het Frans opstelden.
135

 Deze opmerkingen in acht genomen, 

kunnen we besluiten dat de Vlaamsche Voetbalbond meer was dan een project van enkele 

Vlaamsgezinde individuen. 

 

 

 

4.3 Opmerkelijke regionaliseringstendensen 

 

 

Het mag duidelijk zijn dat deze Vlaamsche Voetbalbond niet op zichzelf stond als Vlaams initiatief. De 

opkomende Vlaamsgezinde elite bouwde haar eigen gezelschapsleven uit en daarin kon sport 

uiteraard niet ontbreken. In het sterk verfranste Kortrijk richtte Baldewijn Steverlinck in 1924 de 

Vlaamse tennisclub ‘Wikings’ op. In het spoor hiervan ontstonden de ‘Vlaamsche Vereeniging voor 

Watertoerisme’ en de ‘Vlaamsche Vliegclub De Blauwvoet’. In het najaar van 1940 verenigden alle 

Vlaamse sportbonden zich in het ‘Algemeen Vlaamsch Sportverbond’: de ‘Vlaamsche Voetbalbond’, 

                                                 
134 Renson (R.), opus cit., p. 143. 
135 Tolleneer (J.), opus cit., pp. 175-176. 
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de ‘Atletiekbond’, de ‘Wielerbond’, de ‘Boksbond’, de ‘Tennis Federatie’, de ‘Kampeercentrale’, de 

‘Krachtsportbond’ en de ‘Zwembond’.   

 

Van 1936 tot 1956 ressorteerde sport in België onder het Ministerie van Volksgezondheid. In 1946 

werd een tweetalige parastatale opgericht, in 1964 werd deze opgeheven. Enkele jaren later kwam 

een einde aan de unitaire sportadministratie en werd het ‘Bestuur voor Lichamelijke Opvoeding, 

Sport en Openluchtleven’ opgericht.
136

 

 

Eind jaren ’70 federaliseerden de meeste nationale sportbonden, slechts enkele bonden bleven 

unitair. Op 2 maart 1977 werd in artikel 17 decretaal bepaald dat een federatie enkel voor subsidies 

in aanmerking kon komen wanneer zij enkel en alleen in één bepaalde gemeenschap is 

georganiseerd. Concreet betekende dit dat de nationale structuren moesten worden opgesplitst in 

een Vlaamse en een Waalse vleugel. Vooral aan Waalse zijde heerste het geloof dat dit een slechte 

zaak was voor de Belgische sport.
137

 Aangezien de meeste sportbonden hun subsidies probeerden te 

behouden, splitsten ze zich logischerwijs in een Vlaamse en een Franstalige federatie. Door het 

decreet kwam het geld van de Vlaamse en Waalse overheid terecht op de juiste plaats en werd een 

sterk verjongd kader opgebouwd. Nadelig was dat veel bonden splitsten louter voor de subsidies, 

waardoor efficiëntie achterwege bleef. De Belgische Voetbalbond, de Belgische Wielrijdersbond, de 

Belgische Basketbalbond en de Belgische Hockeybond besloten niet over te gaan tot een 

federalisering en deden bijgevolg afstand van overheidssubsidies. 

 

 

 

4.4 De KBVB als unitair bastion 

 

 

Hoewel België ondertussen bestaat uit drie gemeenschappen en drie gewesten, met gedeelde 

budgetten, voetbalt men nog steeds in het kader van een Belgische staat. “This is remarkable as the 

power of linguistic nationalism and regionalism has grown stronger and stronger since the 1960s 

culminating in the handing over of major sectors of the budget from the Belgian government to the 

Flemish, French and Brussels ‘regions’ in the last decade.”
138

 De KBVB ging niet mee in de 

regionaliseringtendens van de jaren ‘ 70 en verzaakte zo aan subsidies. Het feit dat de Vlamingen en 

Walen in internationale sportcompetities nog steeds als België aantreden, helpt België om te 

overleven. Als de Rode Duivels winnen, worden vaderlandse volksliederen gezongen. “In de zomer 

van 1986 stonden op de Oude Markt in Leuven tijdens het W.K. Voetbal Vlaamse studenten uitzinnig 

                                                 
136 Renson (R.), opus cit., pp. 142-145. 
137 Declercq (P.), Evaluatie van 10 jaar decreet 1977, in: Sport, 1988, 30, 2, p. 41 
138 Tolleneer (J.), opus cit., p. 169. 
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met Belgische driekleuren te zwaaien, op dezelfde kasseien waarop in de jaren zestig de strijd om 

’Leuven Vlaams’ werd uitgevochten.”
139

 

 

Wanneer de Rode Duivels aantreden, lijken onze subnationale identiteiten plaats te ruimen voor een 

Belgisch nationaal gevoel. Ook de nationale voetbalcompetitie wordt beschouwd als een unitaire 

krachtmeting tussen ‘s lands beste ploegen. Dat de KBVB tot voor kort een volledig unitaire bond 

was, heeft hier uiteraard ook iets mee te maken. Tot voor kort, want eind 2008 speelde zich een 

opmerkelijke ontwikkeling af binnen de KBVB. 

 

 

 

4.5 “Dit is revolutionair, ja.” 

 

 

Zoals supra gesteld, werd sport met de staatshervorming van 1970 een bevoegdheid van de 

gemeenschappen. De KBVB bleef al die tijd volledig unitair gestructureerd. Echter, in 2005 werd aan 

de voorzitter van de Technische Commissie van de KBVB, Michel Preud’homme, de opdracht gegeven 

een plan op te stellen waarin een herstructurering van de voetbalbond wordt uitgewerkt. “Een en 

ander is niet onbelangrijk gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de 

erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties 

voor de sportieve vrijetijdsbesteding. Ook huidig Vlaams minister van Sport, Bert Anciaux, onderkent 

dit probleem vooral wat de ondersteuning van de jeugdopleiding in het voetbal betreft.”
140

 Het ‘Plan-

Preud’homme’ bestond erin dat de voetbalbond wordt opgesplitst in een vleugel ‘betaald voetbal’ en 

een vleugel ‘amateurvoetbal’, waarop de vleugel ‘amateurvoetbal’ vervolgens wordt opgesplitst in 

een Vlaamse en een Waalse vleugel. Voor de top van de KBVB ging dergelijke splitsing te ver en 

wenste men zich te beperken tot een splitsing ‘betaald voetbal’ en ‘amateurvoetbal’. Ook de 

Brusselse schepenen van Sport toonden zich geen voorstander van het plan, omdat Brusselse – 

tweetalige – clubs dan zouden moeten kiezen tussen een Vlaamse of een Waalse vleugel. Toch 

toonden de drie ministers van Sport van de verschillende gemeenschappen zich gewonnen voor het 

plan. De uitvoering van het ‘Plan-Preud’homme’ liet echter op zich wachten en men zou het laten 

samensmelten met het ‘Plan Vandenstock’, dat ongeveer op hetzelfde neerkwam.
141

 

 

Het Vlaams Belang had geen oren naar een aarzelende federalisering en zag het veel grootser: “… 

iedereen [heeft] de jongste jaren kunnen vaststellen dat de KBVB in het algemeen en het nationale 

                                                 
139 Renson (R.), Sport en de Vlaamse Beweging, in: Deprez (K.) en Vos (L.), red., Nationalisme in België, p. 
144. 
140 Voorstel van resolutie betreffende de splitsing van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de oprichting 
van een Vlaamsche Voetbalbond (J. Deckmyn, et. al.), Parl. St. Vl. Parl., 2006-2007, stuk 792, nr. 3, 9 februari 
2007, p. 4. 
141 ‘Het Nieuwsblad’, Splitsing KBVB krijgt stilaan vorm, 31-10-2008, in:  
< www.nieuwsblad.be/’Sportwereld’/Article/Detail.aspx?articleid=DMF31102008_052 >, geraadpleegd op 23-
04-09  
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voetbalelftal in het bijzonder, steeds meer geconfronteerd worden met communautaire problemen. 

Dat was bijvoorbeeld het geval tijdens het jongste WK voetbal en achteraf bij de aanstelling van de 

nieuwe bondscoach. Men kan er ook niet omheen dat een Vlaams nationaal voetbalelftal een 

uitstekende ambassadeur in het buitenland kan zijn. Een volk moet zich immers niet alleen kunnen 

herkennen in symbolen als een vlag, een volkslied of een nationale feestdag, maar ook in een eigen 

voetbalelftal.”
142

 In maart 2007 riep het Vlaams Belang opnieuw op tot een volledige splitsing van de 

KBVB en de oprichting van de ‘Vlaamse Leeuwen’ als eigen Vlaamse nationale voetbalploeg. De 

website www.vlaamseleeuwen.com werd opgericht en moest tegemoet komen aan de roep van de 

Vlaamse bevolking om een eigen nationale voetbalploeg; dit initiatief stierf echter een stille dood. 

 

Uiteindelijk komt alles in een stroomversnelling in het najaar van 2008, wanneer de KBVB beslist een 

Vlaamse en een Waalse vzw op te richten om op die manier te kunnen genieten van 

Gemeenschapssubsidies. Het Uitvoerend Comité van de KBVB spreekt zich eind november 2008 

positief uit over de splitsing in een Nederlandstalige en een Franstalige vleugel. “We hebben van bij 

het begin gezegd dat de oprichting van de Vlaamse vleugel vooral bedoeld was om subsidies los te 

weken. Of het een goede beslissing is geweest, zal de toekomst moeten uitwijzen. Ik ben vooral blij 

dat er na twee maanden van bijna dagelijks vergaderen eindelijk een beslissing is genomen. Dit is 

revolutionair, ja”
143

, aldus voorzitter van de KBVB, François de Keersmaecker. De splitsing ging 

definitief in op 1 januari 2009. Voorlopig werd enkel een vzw Vlaamse Voetballiga opgericht, een 

Waalse vleugel laat nog op zich wachten – ondermeer omdat die geen onmiddellijke financiële 

garanties krijgt.  

 

Het is duidelijk dat de regionaliseringtendensen uit de jaren ’70 zich gestaag zullen doorzetten naar 

alle sporttakken, dikwijls vanuit financieel oogpunt. Deze beginnende federalisering van de KBVB – 

het geldt enkel voor amateurclubs vanaf 3
e
 klasse en clubs zijn vrij om te kiezen onder welke koepel 

ze ressorteren – beantwoordt eigenlijk louter aan de politieke actualiteit van een federale staat. Een 

vergelijking met de VVB uit de jaren ’30 loopt mank, aangezien de vzw Vlaamse Voetballiga niet is 

ontstaan vanuit een taalproblematiek of Vlaamsgezinde eisen. De regionalisering van sport in de 

jaren ’70 mag dan wel zijn ingegeven door politieke en subnationale eisen, deze recente en 

schuchtere splitsing van de KBVB is behalve een aanpassing aan de politiek-maatschappelijke realiteit 

ook een kreet om afdoende financiële middelen. 

 

 

 

 

                                                 
142 Voorstel van resolutie betreffende de splitsing van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de oprichting 
van een Vlaamsche Voetbalbond (J. Deckmyn, et. al.), Parl. St. Vl. Parl., 2006-2007, stuk 792, nr. 3, 9 februari 
2007, p. 5. 
143 ‘Het Nieuwsblad’, KBVB keurt oprichting Vlaamse Voetballiga goed, 27-11-2008, in:  
< www.nieuwsblad.be/’Sportwereld’/Article/Detail.aspx?ArticleID=DMF27112008_088 >, geraadpleegd op 23-
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Hoofdstuk 5: Conclusies 

 

 

 

Dit eerste deel van de masterproef gaf een overzicht van de verschillende (sub)identiteiten en 

staatshervormingen in de Belgische staat. Uit de theoretische inleiding onthouden we dat kranten 

volgens B. Anderson kunnen bijdragen aan het construeren van verbeelde gemeenschappen en 

gescheiden perslandschappen. Daarnaast stelden we vast dat nationalisme zich op een ongezien 

latente wijze kan nestelen in een natie-staat, het zogenaamde “banal nationalism” van M. Billig. 

Aansluitend zagen we hoe het ene nationalisme in de zoektocht naar een “Ander” nationalistische 

claims oproept die een vijandigheid teweegbrengen - dit hangt samen met de functie van taal als 

natieconstruerende factor. 

 

Vervolgens bespraken we de positionering van de West-Europese natie-staat en haar rol binnen een 

actuele context. We hechtten bijzonder belang aan de vormen waarin natie-staten ondanks een 

“shrinking state”-scenario een “recultivering” of “heropleving” kunnen doormaken, zoals J.G. Kellas 

en M. Billig het verwoorden. 

 

In hoofdstuk 2 zagen we hoe de Belgische ontstaansgeschiedenis aan de basis ligt van verschillende 

(sub)identiteiten. We constateerden dat België reeds bij de keuze van het volkslied en nationale 

driekleur verschillende subidentiteiten moest overstijgen; naast een Belgische identiteit gingen zich 

in de 19
e
 eeuw ook een Vlaamse en een Waalse identiteit ontwikkelen. De Waals-Vlaamse 

spanningen zouden na WO II uitgroeien tot een torenhoog probleem, waardoor de unitaire Belgische 

staat wankel werd. Doorheen een aantal staatshervormingen zou België evolueren naar een federale 

staatsstructuur. 

 

Hoofdstuk 3 legde een verband tussen nationalisme en sport door dieper in te gaan op de mogelijke 

rol van sport als katalysator in de “recultivering” van nationale identiteit. Op basis van reeds 

gevoerde onderzoeken onderscheidden we verschillende functies die sport kan vervullen: sport als 

uithangbord, sport als klankbord, sport als reddingsboei, sport als diplomatieke boodschapper en 

sport als unificerend element. De “recultivering” van nationale identiteit door voetbalwedstrijden 

beschreven we als “soccer nationalism”; een concept dat zich uitstekend leent voor het onderzoek 

dat in deze masterproef aan de orde is. 

 

In hoofdstuk 4 merkten we dat de regionaliseringtendensen van de Belgische sportwereld zich ook 

naar de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) doorzetten. We stelden vast dat de beginnende 

federalisering van de KBVB hoofdzakelijk is ingegeven door financiële wensen en een aanpassing is 

aan de politieke actualiteit; bijgevolg heeft deze vzw Vlaamse Voetballiga weinig uitstaans met de 

Vlaamse Voetbalbond uit de jaren ’30. 



 
 

53 
 

Het uitgebreid historisch en contextualiserend kader van dit eerste deel zal als theoretische basis 

dienen voor deel II van deze masterproef: de Rode Duivels en nationale (sub)identiteiten volgens het 

bronnenonderzoek. 
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DEEL II: DE RODE DUIVELS EN NATIONALE (SUB)IDENTITEITEN 

VOLGENS HET BRONNENONDERZOEK 

 

 

 

Dit tweede deel van de masterproef brengt de historische schets, het aangereikte begrippenkader en 

de theoretische achtergronden van deel I in de praktijk. Dit doen we door de geselecteerde artikels 

uit ‘Le Soir’ en ‘Het Nieuwsblad’ onder te verdelen in twee thema’s en vijf subthema’s.  

 

We beginnen dit tweede deel met een profielschets van het gebruikte bronnenmateriaal: de kranten 

‘Le Soir’ en ‘Het Nieuwsblad’. Vooraleer we vervolgens overgaan tot het eigenlijke 

bronnenonderzoek, geven we een schets van de gebruikte methodologie. Het bronnenonderzoek 

evolueert aan de hand van tussentijdse bevindingen naar het besluit van deze masterproef. 
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Hoofdstuk 1: Profiel van de dagbladen 

 

 

 

In het onafhankelijke België verschenen aanvankelijk uitsluitend Franstalige dagbladen. Pas op het 

einde van de negentiende eeuw slaagde de Vlaamse dagbladpers er in zich op gang te trekken. Aan 

het begin van WO II was de verhouding Nederlandstalige-Franstalige dagbladpers ongeveer 820.000 

tegenover 940.000. Vanaf 1965 ging de Vlaamse pers haar gestage expansie verderzetten. In 2005 

ligt het oplageaandeel van de Vlaamse pers ver boven dat van de Franstalige: 65,4% (1.171.223 

exemplaren voor Vlaanderen) tegenover 34,6% (619.423 exemplaren voor Wallonië). De meeste 

bladen die momenteel in België verschijnen, werden opgericht op het einde van de negentiende 

eeuw. De laatste twee decennia van de 19
e
 eeuw worden dan ook terecht bestempeld als de ‘gouden 

jaren’ van de pers.
144

 

 

Binnen de Corelio-krantengroep wordt gekozen voor ‘Het Nieuwsblad’, aangezien deze krant zich – 

vandaag – profileert als de grootste sportkrant van Vlaanderen en traditioneel een groot 

sporthoofdstuk aanbiedt. Daarnaast maakt een historische profielschets duidelijk dat de krant 

doorheen het grootste deel van de 20
ste

 eeuw de grootste Vlaamse krant in oplagecijfers is en steeds 

uitgebreid bericht over sport. 

 

Aan Waalse zijde wordt geopteerd voor ‘Le Soir’. Ook deze krant is tijdens het grootste deel van de 

20
ste

 en 21
ste

 eeuw de stevigste in oplage, bezuiden de taalgrens. Deze krant richt zich eerder op de 

meer ‘intellectuele’ lezer, maar heeft er steeds een erezaak van gemaakt een uitgebreide sportkatern 

aan te bieden. Hierdoor kan ‘Le Soir’ een vergelijking met bv. La Libre Belgique of La Dernière Heure 

makkelijk doorstaan. 

 

 

 

1.1 ‘Le Soir’ 

 

De ‘gouden jaren van de pers’ brachten op 17 december 1887 ‘Le Soir’ op de markt als ‘journal 

quotidien gratuit’, met als stichter Emile Rossel. ‘Le Soir’ claimt neutraal te zijn. In 1920 heeft de 

krant reeds een oplage van 154.005 kranten, waarmee ze veruit de populairste krant in België is. 

Tijdens het interbellum blijft het succes van de krant groeien, wat zich vertaalt in een stijgende 

oplage: 143.000 exemplaren in 1920, 263.000 in 1933.
145

 De redactie bestaat in 1925 uit 25 

                                                 
144 De Bens (E.) en Raeymaeckers (K.), De pers in België, pp. 17-56. 
145 Campé (R.), Dumon (M.) en Jespers (J.-J.), Radioscopie de la presse Belge, p. 156. 
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redacteurs, waarvan 6 sportredacteurs. In 1947 is de redactie reeds aangegroeid tot 28 leden, 

waarbij er 13 verantwoordelijk zijn voor de sportverslaggeving.
146

 

 

Het neutrale karakter van ‘Le Soir’ doorheen de eerste helft van de 20
ste

 eeuw moet echter worden 

gerelativeerd. “Zo stelde ‘Le Soir’ zich anti-Leopoldistisch op tijdens de Koningskwestie, verdedigde de 

krant het gemeenschapsonderwijs tijdens de Schoolstrijd en gaf zij uiting aan sympathie voor de 

standpunten van het FDF (Front Démocratique des Francophones) aangaande ‘olievlek’ Brussel. Toch 

leunt ‘Le Soir’ niet openlijk aan bij een van de drie grote politieke partijen (…) en kreeg de krant een 

onafhankelijk imago.”
147

 In de koningskwestie neemt ‘Le Soir’ een heel duidelijke positie in. Zonder 

zich over de grond van de problemen uit te spreken, roept de krant op tot ‘orde, eenheid en 

waardigheid’.
148

 

 

‘Le Soir’ groeit uit tot grootste van de Belgische kranten en blijft politiek neutraal, hoewel ze liberale 

sympathieën heeft. Als onafhankelijk dagblad dient de krant geen enkele politieke ideologie of 

filosofie en wil ze zich in de 21
ste

 eeuw onderscheiden van La Dernière Heure; ‘Le Soir’ speelt veel 

minder in op de sensatiezucht van de lezers en laat zich niet verleiden tot verslaggeving over 

spectaculaire moorden of schandalen. 

 

 

 

1.2 ‘Het Nieuwsblad’ 

 

Enkele decennia na de stichting van ‘Le Soir’, wordt tijdens het interbellum aan Vlaamse zijde ‘De 

Standaard’ gesticht. De krant wordt opgericht in 1918 en kent haar eerste uitgaven in 1920; ze richt 

zich op de katholiekgeoriënteerde intelligentsia. In haar programmanummer van 1918 kondigde ‘De 

Standaard’ aan zich te willen inzetten voor de gelijkheid tussen Vlamingen en Walen. Geen 

vijandigheid, maar samenwerking was het motto. Op die manier zou men kunnen bijdragen tot de 

ontwikkeling van de hele Belgische staat. In 1932 wordt een “volksblad” gesticht als vertakking van 

‘De Standaard’: ‘Het Nieuwsblad’.  

 

Parallel met deze stichtingen wordt ‘Sportwereld’ opgericht op 1 februari 1914; initieel heeft deze 

krant nog niets te maken met ‘De Standaard’. Op 1 april 1930 neemt ‘Sportwereld’ de bredere titel 

‘Sportwereld en Algemeen Nieuws’ aan, waarmee ze wil bijdragen tot de culturele vorming van het 

volk. In 1939 zou ‘Sportwereld’ samensmelten met de populaire versie van ‘De Standaard’, ‘Het 

Nieuwsblad’. Vanaf 4 juni 1939 rolde deze fusiekrant als ‘Sportwereld en Het Nieuwsblad’ van de 

persen, nadien werd dat ‘Het Nieuwsblad-Sportwereld’. ‘De Standaard’ en ‘Het Nieuwsblad’ (waarin 

‘Sportwereld’ ondertussen volledig werd geïntegreerd) worden vandaag uitgegeven door de 

                                                 
146 Luyckx (T.), Evolutie van de communicatiemedia, pp. 506-519. 
147 De Bens (E.) en Raeymaeckers (K.), opus cit., p. 97. 
148 Campé (R.), Dumon (M.) en Jespers (J.-J.), opus cit., p. 169. 



 
 

57 
 

voormalige Standaard-groep. Na het faillissement van deze Standaard-groep werd de VUM, de 

Vlaamse Uitgeversmaatschappij, de nieuwe eigenaar. Door de naamswijziging van VUM naar Corelio, 

werd ondertussen gekozen voor een meer neutrale brand die ook ten zuiden van de taalgrens 

aanvaardbaar is.
149

 

 

‘Het Nieuwsblad’ was altijd de populaire tegenhanger van ‘De Standaard’ en richt zich tot een ander 

segment lezers. De aandacht voor sport is sterk uitgesproken, evenals de aandacht voor regionaal 

nieuws en human-interest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 De Bens (E.) en Raeymaeckers (K.), opus cit., pp. 287-343. 
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Hoofdstuk 2: Methodologie 

 

 

 

Vooraleer we overgaan tot de analyse van de geselecteerde artikels uit de kranten ‘Le Soir’ en ‘Het 

Nieuwsblad’, is het aangewezen om de structuur van deze masterproef nogmaals toe te lichten. Deze 

masterproef bestaat uit twee delen. Het eerste deel is in grote mate contextoriënterend en dient als 

referentiekader voor het tweede deel. Dit tweede deel richt zich op de inhoud van 

voetbalberichtgeving over de Rode Duivels in de kranten ‘Le Soir’ en ‘Het Nieuwsblad’, over een 

periode van 88 jaar (1920-2008). 

 

Door artikels te ontleden om zo herhaalde patronen, kernwoorden of artikelonderwerpen te 

ontdekken, hopen we een evolutie te ontwaren in de verslaggeving over de Rode Duivels. Een 

kwalitatieve inhoudsanalyse van de bronnen lijkt het meest aangewezen om een beeld op te hangen 

van de nationale voetbalploeg. Deel I van deze masterproef leent ons concepten, begrippen en 

theorieën die we in de praktijk kunnen brengen bij het analyseren van de geselecteerde bronnen. 

 

Aangezien de bronnen niet voor zich spreken, is een duidelijke structuur aangewezen. Onderstaand 

analysepatroon moet ons helpen slagen in dat opzet. 

 

 

2.1 Analyse van de geselecteerde bronnen 

 

Doorheen het archiefonderzoek werden verschillende artikels weerhouden. Alle geselecteerde 

artikels werden chronologisch geordend en genummerd en in steekkaartvorm integraal in bijlage 

weergegeven. Een groot aantal van die artikels wordt gebruikt in de bronnenanalyse van deel II. We 

kiezen ervoor om de artikels in onze bronnenanalyse onder te verdelen in twee thema’s en vijf 

subthema’s. De artikelsnummers die we tussen haakjes vermelden, gelden als extra materiaal om 

onze beweringen te staven: deze extra artikels kunnen bijgevolg facultatief geraadpleegd worden in 

de bijlagenbundel. 

 

 

De analyse van het artikel gebeurt steeds in twee stappen: 

 

1) Identificatie artikel   

 

Hiervoor werd een tabel ontworpen die de primaire informatie over het artikel moet 

weergeven. Hieronder volgt een voorbeeld van dergelijke tabel; de omschrijving van de 

verschillende factoren wordt uitgelegd: 



 
 

59 
 

Dagblad Uit welk dagblad (‘Le Soir’ of ‘Het Nieuwsblad’) is dit artikel afkomstig. 

Datering Dag, datum en jaar van het artikel. 

Bladzijde De bladzijde in de krant. Indien het artikel in een extra (sport)bijlage staat, 

dan wordt dit hier vermeld. 

Titel De titel en desgevallend ondertitel van het artikel. 

Wedstrijd Wanneer we naar een wedstrijd verwijzen, dan doen we dit met het 

nummer dat we toekenden aan de wedstrijd: alle officiële wedstrijden 

werden in chronologische volgorde geplaatst en worden in bijlage 

weergegeven. Het bestand in bijlage overloopt alle officiële wedstrijden van 

de Rode Duivels sinds 1920: WK-kwalificatie, WK, EK-kwalificatie, EK-

matchen en ook de wedstrijden op de Olympische Spelen waar de A-ploeg 

aantrad.  

Aard van het artikel We maken een onderscheid tussen een voorbeschouwend artikel en een 

nabeschouwend artikel. Indien van toepassing vermelden we of het gaat om 

columns, interviews, cartoons of foto’s – wanneer dit niet wordt 

aangegeven, dan gaat het om een ‘normaal’ beschouwend artikel. 

Normaliter worden enkel artikels geselecteerd vanaf drie dagen voor de 

wedstrijd, tot drie dagen na de wedstrijd; het gaat dus om zeven 

opeenvolgende dagen. Hier kan echter worden van afgeweken bij concrete 

casussen die om een contextualisering vragen of artikels die verwijzen naar 

eerdere feiten. 

Selectiecriterium Het ‘selectiecriterium’ geeft weer op basis van welk criterium het artikel 

werd geselecteerd. Criteria kunnen zijn: een foto, de (onder)titel of – na een 

analyse – de inhoud. 

Abstract De inhoud van het artikel wordt kort weergegeven. 

Citaat Dit deel van de analyse geeft het geselecteerde deel van het artikel weer. 

Om duidelijk aan te geven dat de tekst in dit deel een bronnencitaat is, 

wordt ervoor geopteerd om deze tekst in een ander lettertype weer te 

geven. 

 

 

2) Analyse artikel 

 

In dit tweede gedeelte leggen we de link tussen voetbal en (nationale) identiteit, waardoor 

we de centrale vraagstelling van de masterproef beantwoorden. Indien vereist, wordt de 

context geschetst van de sportieve of politieke situatie waarin het artikel tot stand kwam. 

Aan de hand van enkele concepten, begrippen en theorieën uit deel I van deze masterproef 

proberen we een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen van deze masterproef. 
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Elk geselecteerd artikel beschikt over dergelijke steekkaart en bevindt zich – indien niet weergegeven 

in deel II – hoedanook in volume II van deze masterproef: ‘Bibliografie en bijlagen’. 

  

Om een strak geheel te bekomen, zijn de verschillende artikels ingedeeld in twee thema’s, zoals 

reeds aangestipt in het onderzoeksopzet. De twee thema’s, momenten van eendracht en momenten 

van crisis, worden besproken aan de hand van subthema’s die reeds expliciet of impliciet aan bod 

kwamen in deel I van de masterproef. Het is niet zo dat we de bronnen gelezen hebben in dwingende 

functie van deze thema’s en subthema’s. De idee om deze structuur te hanteren, is ontstaan tijdens 

onze uitgebreide steekproeven. De artikels toonden namelijk aan dat bepaalde thematieken steeds 

terugkeren. Sommige artikels zijn perfect in te passen in één bepaald (sub)thema, andere artikels 

worden aangehaald in meerdere themata. Dit alles moet ervoor zorgen dat de besprekingen van de 

momenten van eendracht en momenten van crisis naar een coherent geheel evolueren in dit 

werkstuk. Na elk thema reiken we een tussentijds besluit aan, waardoor de lezer wordt vergezeld op 

weg naar de algemene conclusie. De verdeling in thema’s en subthema’s gaat als volgt: 

 

 

Momenten van eendracht 

 

a) Brabançonne 

b) Vlag 

c) Vorst 

d) Regering 

e) Expliciete verwijzingen 

 

Momenten van crisis 

 

a) Sportieve discussies 

b) Waalse vs. Vlaamse pers 

c) Taal als splijtzwam 

d) Een einde aan de landencompetities? 

e) Diables Rouges vs. Rode Duivels 
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2.2 Besluit 

 

De thema’s en subthema’s die gebruikt worden om de artikels te ordenen, zijn ongedwongen 

ontstaan tijdens onze steekproeven en het eigenlijke krantenonderzoek en bij het uitschrijven van 

deel I. Het is bijgevolg geen toeval dat deze aansluiten bij elkaar. Bij de interpretatie van de artikels 

wordt beroep gedaan op een aantal theoretische aanknopingspunten; het gaat hier om theorieën die 

in het internationale nationalismeonderzoek ruimschoots ingang vonden. We wenden ons hiervoor 

tot enkele auteurs die nauw aansluiten bij de interpretatie die we geven aan voetbal en nationalisme 

als evenwijdige steunpunten. Meestal gaat het om concepten en begrippenparen die reeds aan bod 

kwamen in het eerste deel van deze masterproef: banal nationalism (M. Billig), soccer nationalism (V. 

Lambert), imagined communities (B. Anderson), shrinking states (A. Giddens), belgitude (D. J. Eppink), 

… . We maken veelvuldig gebruik van het eerste deel van deze masterproef, waardoor de twee delen 

een coherent geheel kunnen vormen. Ter interpretatie van de artikels wordt ook gebruik gemaakt 

van de relaties die B. Van den Bos
150

 ziet tussen sport en nationalisme, zoals reeds eerder 

aangehaald.
151

 

 

Het algemeen besluit bouwt verder op de tussentijdse conclusies van de thema’s en hun subthema’s 

in hoofdstuk 3 van deel II. Op die manier wordt de lezer bij de hand genomen, waardoor hij een 

samenhang ziet tussen het algemeen besluit en hoofdstuk 3, dat daaraan voorafgaat. De 

bronnenanalyse geldt zo als empirische voorbereiding op het algemeen besluit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Van den Bos (B.), Olé, we are the champions, Den Haag (Clingendael), ’s Gravenhage, 1988, 101 p. 
151 Ut supra, p. 42. 
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Hoofdstuk 3: Analyse van de bronnen 

 

 

 

3.1 Initiële vaststellingen bij het bronnenonderzoek 

 

 

Tijdens het bronnenonderzoek ontwaarden we enkele evoluties. Zo werd al snel duidelijk dat de 

verslaggeving tijdens de eerste decennia van de geraadpleegde bronnen heel steriel en sportief is. De 

voetbalverslaggeving lijkt zich in deze jaren niet of nauwelijks te lenen tot meer dan beschouwelijke 

artikels of uitgebreide reacties die een extrasportieve inhoud hebben, in tegenstelling tot bv. 

wielerverslaggeving die in het interbellum met een flamingantisch sausje werd overgoten.
152

 De 

weerhouden artikels uit de jaren ’20, ’30 en ’50 (tussen 1938 en 1953 vonden slechts een handvol 

internationale wedstrijden plaats) zijn voorbeelden van de weinige keren dat de verslaggeving buiten 

de lijntjes van het chronologische en louter sportieve wedstrijdverslag kleurde; ze werden dan ook 

terecht geselecteerd voor dit bronnenonderzoek. Zoals we in deel I aangeven
153

, was de Vlaamsche 

Voetbalbond (VVB) een mooi staaltje van hoe een flamingantische omgeving voetbal kon 

beïnvloeden. Een andere interessante casus is het opschorten van de voetbalwedstrijd België-

Nederland, gepland voor 26 februari 1929, nadat er op 23 februari 1929 valse uittreksels van 

geheime stafbesprekingen van het Frans-Belgisch Militair Akkoord in het Utrechts provinciaal en 

stedelijk dagblad verschenen. Vlaamsnationalisten werden met de vinger gewezen voor het 

verspreiden van deze valse tekst; het land stond in rep en roer.
154

 De Vlaamsnationalisten lijken hier 

dus de oorzaak te zijn tot het opschorten van een voetbalwedstrijd, of hoe voetbal en 

subnationalisme elkaar beïnvloeden. Dit en de VVB zijn een mooi voorbeeld van hoe de Vlaamse 

subnatie een expansie kende in de Belgische staat en op die manier zelfs voetbal ging beïnvloeden in 

de beginjaren van de Rode Duivels. Helaas geven de bronnen ons hier geen weerslag van. Zoals we 

reeds in onze inleiding aangeven, dateert 90% van de geanalyseerde wedstrijden van na 1960, 

waardoor het aantal geëxcerpeerde artikels uit de beginjaren aanzienlijk beperkt is in aantal. Het is 

een onweerlegbare vaststelling dat het aantal wedstrijden toenam met de jaren; zo is de oprichting 

van het EK in 1960 hier een belangrijke factor in. Gezien de omvang van het bronnenonderzoek leek 

het ons niet gelegen om het onderzoek in die beginjaren uit te breiden. We erkennen echter wel dat 

dit een aanzet en leidraad moet vormen voor toekomstig, gelijkaardig onderzoek.  

 

Bovenstaande vaststellingen worden uiteraard mee opgenomen in de besluitvorming van deze 

masterproef. 

                                                 
152 Volgende thesisverhandeling wijdde hier een uitgebreide studie aan: Backelandt (F.), Ons rijke Vlaamse 
wielerleven en het wielerflamingantisme, 2004. 
153 Ut supra, p. 47. 
154 De Wever (B.), Vlag, groet en Leider, pp. 80-81.  
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3.2 Analyse van de geselecteerde artikels 

 

3.2.1 Momenten van eendracht 

 

 

a) Brabançonne 

a.1) Inleiding 

 

De eerste internationale voetbalwedstrijden hoorden thuis binnen de glorieuze verheerlijking van de 

natie-staat. Nationale teams gingen gelden als de trots van een natie. Een eerste ‘internationale’ 

wedstrijd vond plaats tussen België en Nederland op 28 april 1901: de beste Belgische ploeg – 

aangevuld met enkele Britse spelers – nam het op tegen een Nederlandse selectie. De allereerste 

officiële
155

 landenwedstrijd ter wereld werd gespeeld tussen België en Frankrijk op 1 mei 1904. 

Enkele duizenden mensen waren, samen met prins Albert, getuige van een 3-3 gelijkspel. Uiteindelijk 

werden de Rode Duivels in 1906 officieel gesticht, althans zo werden ze nog niet genoemd.
156

 Op 26 

maart 1910 werden voorafgaand aan de wedstrijd Duitsland – Nederland tijdens het ceremonieel 

gedeelte voor het eerst nationale volksliederen gespeeld.
157

 

 

In deel I gaven we reeds aan hoe bij de keuze van het Belgisch volkslied duidelijk werd dat België te 

kampen had met verschillende subidentiteiten.
158

 De eerste versie van de Brabançonne werd 

gecomponeerd door een operazanger, één van de acteurs in ‘De Stomme van Portici’: “Men 

improviseerde in de gauwigheid vurige coupletten op bekende melodieën.”
159

 In de woelige 

revolutionaire dagen na de operavertoning ontstonden heel wat liederen: “Maar in het hele land 

werden dergelijke liederen gecomponeerd, met titels als ‘La liègoise’, ‘La luxembourgeoise’, ‘La 

tournaisienne’, ‘La nivelloise’, ‘La gantoise’ of ‘Het lied der stad Brugge’. (…)”
160

. De Brabançonne 

werd niet tot officieel nationaal volkslied geproclameerd, hoewel ze sinds 1831 officieus zo werd 

aanzien. De laatste wijzigingen aan het volkslied dateren van 1938 toen zij wel officieel werd 

aangenomen. De merkbare verschillen tussen de Nederlandse versie en de Franse versie hebben tot 

gevolg dat men zich in de praktijk dikwijls beperkt tot een orkestrale uitvoering. De laatste 

aanpassingen aan het volkslied vertolken zich in een tweetalige of drietalige versie ter gelegenheid 

van officiële gebeurtenissen.
161

 Dat de inhoud van de Brabançonne nog verschillende keren werd 

aangepast, hoeft geen obstakel te zijn voor haar symboolwaarde. 

                                                 
155 Officieel heeft hier niet de betekenis die wij eraan verlenen in onze Inleiding, maar verwijst hier enerzijds 
naar de publieke aanwezigheid van Koningshuis en verschillende hoogwaardigheidsbekleders, anderzijds gaat 
het om een Belgische wedstrijdkern die niet langer wordt aangevuld met betere Britse voetballers. 
156 Het bronnenonderzoek van deze masterproef start pas op 29 augustus 1920, wanneer de Rode Duivels een 
eerste maal aantreden op een internationaal toernooi, de Olympische Spelen. 
157 Hubert (C.), 100 jaar Rode Duivels, Van Halewyck, Leuven, 152p. 
158 Ut supra, p. 26. 
159 Dubois (S.), Janssens (J.) en Minke (A.), opus cit., p. 42. 
160 Reynebeau (M.), Een geschiedenis van België, p. 38. 
161 Dubois (S.), Janssens (J.) en Minke (A.), opus cit., pp. 47-48. 
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Het (af)spelen van de nationale volksliederen voorafgaand aan een wedstrijd tussen landenteams, 

paste perfect in het ideaalbeeld van de ‘natie-staat’ dat moest worden bestendigd door een 

nationale voetbalploeg; het spelen van de volksliederen zou een traditie worden en nooit meer 

verdwijnen. “National anthems not only fit a common pattern, but it is part of their symbolism that 

they are seen to do so. They flag the nation as a nation among nations, as flags themselves do.”
162

 

 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de bronnen zich hierbij aansluiten. We interpreteren de 

vermelding van de ‘Brabançonne’ in de artikels als een uiting van eendracht, wat verklaart waarom 

we dit subthema hier behandelen. 

 

 

a.2) Brabançonne: artikels 

 

Artikel 2 (zie ook artikels 56 en 83) 

Dagblad Le Soir 

Datering 04-04-1938 

Bladzijde 6 

Titel Match nul: 1 but a 1. L’equipe belge s’est réhabilitéé: elle meritait le victoire 

Wedstrijd 14 

Aard van het artikel Nabeschouwing 

Selectiecriterium Inhoud 

Abstract België speelt 1-1 gelijk tegen Nederland. 

Citaat L’apparition des hommes au maillot rouge est saluée  

par une ovation formidable. Même ceremonial aux 

accents de la Brabançonne.  

 

Deze wedstrijd vond plaats aan de vooravond van WO II, binnen een versnipperde Vlaamse en 

Waalse Beweging. Aan Vlaamse kant was het Vlaams-nationalistisch landschap uiteengevallen in een 

radicale antibelgicistische vleugel en een democratische zijde die loyaal was t.o.v. de Belgische staat. 

Ook aan Waalse zijde was er sprake van een versnippering: de Waalse Beweging was verbrokkeld in 

o.a. ‘Concentration wallonne’, ‘Ligue d’action wallonne’ en ‘Assemblée wallonne’.
163

 Deze groeiende 

subidentiteiten hoeven echter niet te betekenen dat elk België-gevoel afwezig was, wat dan ook 

blijkt uit het artikel. 

  

In dit jaar (1938) werd de aangepaste Nederlandstalige versie van de Brabançonne officieel 

aangenomen; het is onduidelijk om welke versie het hier gaat. Het verschijnen van de Rode Duivels 

op het terrein en het afspelen van de Brabançonne gaat gepaard met een staande ovatie. Er wordt 

                                                 
162 Billig (M.), Banal nationalism, p. 86 
163 Ut supra, p. 32. 
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duidelijk emotionele waarde gehecht aan het afspelen van de Brabançonne, dit echter zonder dat de 

krant zich hier inhoudelijk over uitspreekt.  

 

Artikel 35 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 15-12-1982 

Bladzijde 20 

Titel Pfaff: “Ik ben nog een ouwe Belg” 

Wedstrijd 109 

Aard van het artikel Nabeschouwend – interview 

Selectiecriterium Titel 

Abstract Doelman Pfaff vertelt hoe hij erin slaagde een penalty uit doel te houden. 

Citaat “Het deed me plezier te horen dat ik nog zoveel 

supporters in België heb. Op mij kunnen ze rekenen. 

Ik ben nog een van die ouwe Belgen die zich diep 

gelukkig voelen als ze het nationaal volkslied hore n 

spelen.”  

 

De reactie van doelman J.M. Pfaff valt te kaderen binnen de bredere context van het mislukte 

Egmontpact, versnippering binnen de Volksunie en een hervorming en uitbreiding van de drie 

Gemeenschappen.
164

 Het lijkt erop dat de doelman hier een waardeoordeel uitspreekt over de 

staatshervormingen en haar gevolgen voor de staat België. Pfaff betitelt zichzelf als ‘ouwe Belg die 

gelukkig is als hij het nationaal volkslied hoort’, wat lijkt te impliceren dat er op dat moment vooral 

‘nieuwe Belgen’ zijn die dergelijke emotie niet  (meer) ondervinden.  

 

Artikel 55 (zie ook artikel 130) 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 09-06-1986 

Bladzijde 16 

Titel “Dag mama, hoor je de Brabançonne?” 

Wedstrijd 126 

Aard van het artikel Nabeschouwend – column 

Selectiecriterium Titel 

Abstract België heeft zijn eerste wedstrijd op het WK in Mexico tegen Irak gewonnen. 

Citaat De Brabançonne. Ze heb ben het onding dus toch in 

voorraad. Tijdens de eerste Belgische match in het 

Azteca- stadion bleek het cassetje nergens te vinden. 

Geen dierbaar België te horen. Het doosje met het 

                                                 
164 Ut supra, p. 35. 
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etiket ‘Belgica’ bevatte een opwekkend 

folkloristisch deuntje dat in Yucata n zeer populair 

is. Hoewel het melodietje duizend keer leuker is da n 

onze officiële tophit, wilde de KBVB er de 

prezentatie van haar Rode Duivels toch niet mee  

laten opfleuren. (…) De Belgen verloren natuurlijk 

de match, want zonder voorafgaande Brabançonn e zijn 

ze nergens, dat is bekend. Eerst moeten ze kunnen 

rillen en wenen van nationale trots.  

 

Bovenstaand artikel benadert de Brabançonne heel schamper en merkt cynisch op dat het volkslied 

een noodzaak is bij het opwekken van nationale trots; er wordt verwezen naar de Brabançonne als 

‘onding’. Dat het nationaal volkslied geen muzikale hoogvlieger is met een overtuigende symbolische 

waarde, wordt hier met een wrange ondertoon duidelijk gemaakt.  

 

Artikel 73 (zie ook artikel 80) 

Dagblad Le Soir 

Datering 26-10-1989 

Bladzijde 16 

Titel Une campagne i-nou-bli-able ! 

Wedstrijd 147 

Aard van het artikel Nabeschouwing 

Selectiecriterium Titel 

Abstract België behaalt een troosteloos gelijkspel tegen Luxemburg, maar was reeds 

geplaatst voor het WK in Italië. 

Citaat La Brabançonne à deux vitesses. – Des genoux qui 

coincent sous le poids des ans ou … des rancoeurs ?  

Quand retentit l’hymne national avant chaque 

rencontre de nos chers Duivels, une moitié de 

tribune de presse a désormais pris le pli de rester  

assise . Tant que la Brabançonne n’aura pas fait 

place au Vlaamse Leeuw et que cette ignoble couleur  

rouge ornera le drapeau belge, il n’y aura aucune 

raison de changer d’attitude. 

 

Dat de Brabançonne volgens dit artikel ‘à deux vitesses’ wordt afgespeeld, lijkt haar oorsprong te 

kennen in een sterke proliferatie van subidentiteiten. Ondanks twee staatshervormingen blijven 

communautaire incidenten zich opstapelen; de rel rond J. Happart geldt als de bekendste hiervan. 
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Deze wedstrijd in oktober 1989 speelt zich af tussen de Derde en de Vierde Staatshervorming en 

vindt dus plaats in een sterk veranderend België.
165

 

 

Het artikel merkt op hoe een deel van de perstribune blijft zitten tijdens het aanhoren van de 

Brabançonne. Door gebruik te maken van het Nederlandstalige woord ‘Duivels’ (in plaats van het 

Franstalige ‘Diables’) en de hoop uit te spreken dat de ‘Vlaamse Leeuw’ nooit zal weerklinken 

voorafgaand aan nationale wedstrijden, geeft het artikel - op ironische wijze - blijk van de 

aanwezigheid van een Vlaamse subnatie. De bewustwording van deze Vlaamse subnatie maakt plaats 

voor een zekere gelatenheid betreffende de Brabançonne als nationaal symbool. Het artikel sluit af 

met een positieve noot: de Brabançonne is een factor van zekerheid. Zolang de Belgische constructie 

standhoudt, zal ook de Brabançonne weerklinken. In die optiek lijkt het aanhoren van de nationale 

hymne een teken van stabiliteit in onzekere tijden. 

 

Artikel 94 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 13-06-1998 

Bladzijde 23 

Titel Duivels leren volkslied: “Iets met vorst” 

Wedstrijd 191 

Aard van het artikel Voorbeschouwing 

Selectiecriterium Titel 

Abstract De Rode Duivels hebben de Brabançonne ingeoefend en zullen deze 

meezingen tijdens het ceremoniële gedeelte voorafgaand aan de volgende 

wedstrijd. 

Citaat Als u goed kijkt vanavond, zal u zien dat de Rode 

Duivels de Brabançonne meezingen. De Vlamingen in 

het Nederlands, de Walen in het Frans. De spelers 

van de nationale ploeg kregen de tekst enkele dagen  

geleden onder de deur geschoven en zijn sindsdien 

aan het repeteren. 

 

Zoals supra gesteld, kent de Brabançonne een sterk verschillende Nederlandstalige en Franstalige 

versie. Artikel 94 wijst aan dat de spelers actief worden aangespoord om mee te zingen tijdens het 

ceremoniële gedeelte. Dit artikel toont aan hoe er pogingen zijn om eenheid in gelijkheid te creëren 

door de Waalse en Vlaamse versies - die inhoudelijk nogal verschillen - van de Brabançonne samen te 

zingen. Hier wordt de Brabançonne dus gebruikt om eenheid te benadrukken en gaat het volkslied 

gelden als symbool voor de natie of de Rode Duivels. 

 

 

                                                 
165 Ut supra, p. 35. 
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a.3) Brabançonne: conclusies 

 

Bovenstaande artikels tonen aan op welke manier de Brabançonne samengaat met nationale trots. 

Artikel 2 en 35 tonen aan hoe de Brabançonne een symboolwaarde heeft en emotionele reacties kan 

oproepen. Artikel 55 steekt de draak met het volkslied: “… want zonder voorafgaande Brabançonne 

zijn ze nergens, dat is bekend. Eerst moeten ze kunnen rillen en wenen van nationale trots”. De 

inhoud of het thema van de Brabançonne lijken niet meer van tel; wanneer een Belgische staat onder 

zware druk staat, dan slijt ook de symboolwaarde van het volkslied af.  

 

We durven stellen dat het afslijten van die symboolwaarde als gevolg heeft dat soms de spot wordt 

gedreven met de nationale hymne. Artikel 73 vertelt ons hoe een zekere gelatenheid bestaat 

betreffende de Brabançonne als nationaal symbool. Door af te sluiten met een positieve noot – de 

Brabançonne is een factor van zekerheid – sluiten we aan bij artikel 94, waar de Brabançonne moet 

bijdragen tot het creëren van eendracht. Artikel 94 bewijst hoe de KBVB inspanningen doet om de 

spelers het volkslied te laten meezingen tijdens het ceremoniële gedeelte. Deze inspanningen ten 

spijt, lijkt dit maar moeilijk te lukken: “Ecoutez, prenez le brassard de capitaine et allez vous installer 

à côté de Geert de Vlieger qui chante à tue-tête en flamand. Si parallèlement à lui, je chante en 

français, c’est la cacaphonie et on fait arrêter les hymnes !”
166

 Het is een logische vaststelling dat ook 

taalverschillen hier meespelen. Het lijkt ons dat bovenstaand voorbeeld veeleer een praktisch 

probleem is dan een keuze die is beïnvloed door nationale gevoelens. 

 

De Brabançonne is nog steeds het officieel Belgisch volkslied en zo kennen de meesten het ook. We 

stellen dat deze nationale hymne het grootste deel van haar symboolwaarde heeft verloren en enkel 

overleeft bij gratie van traditie en nationale feesten en evenementen. Uit de artikels blijkt echter ook 

hoe het nationaal volkslied geen nood heeft aan nationale symboolwaarde om te gelden als een 

zekerheid. De vaststelling dat in de artikels wordt gespot met de Brabançonne weegt volgens ons 

niet op tegen de stabiliserende of bevestigende kracht die het nationaal volkslied kan hebben. Op 

basis van deze beperkte bronnenselectie durven we stellen dat de Brabançonne nog niet is 

uitgezongen en wel degelijk een unificerende factor is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166 Artikel 130. 



 
 

69 
 

b) Vlag 

b.1) Inleiding 

 

Eerder in deze masterproef
167

 halen we de symboliek van de Belgische driekleur al eventjes aan. Het 

Nationaal Congres van 4 februari 1831 keurde de officiële kleuren van België goed door te stellen dat 

“la nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire”
168

. De nationale driekleur was destijds een 

compromis. De symboolfunctie van de vlag kon op die manier regionale particulariteiten overstijgen. 

Maar, het gebruik om uitbundig te zwaaien met de nationale driekleur is in onbruik geraakt. Het 

bevlaggen van openbare gebouwen op welbepaalde data blijft echter wél een wettelijke verplichting: 

zo moet de Belgische vlag o.a. gehesen worden op volgende dagen: 1 mei, 5 mei, 8 mei, 21, 22 en 23 

juli, 11 november en op het feest van de dynastie op 15 november.
169

 Toch wordt de nationale 

driekleur ook nog spontaan bovengehaald: bij droeve of blijde gebeurtenissen in het Koningshuis of 

tijdens grote sportmanifestaties. Het is een interessante oefening om de traditie van de Belgische 

driekleur in de bronnen na te gaan. 

 

 

 b.2) Vlag: artikels 

 

Artikel 1 (zie ook artikels 16, 22, 59 en 98) 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 02-09-1920 

Bladzijde 2 

Titel ? 

Wedstrijd 2 

Aard van het artikel Nabeschouwend 

Selectiecriterium Inhoud 

Abstract België wint Olympisch voetbalgoud tijdens de Spelen in Antwerpen. 

Citaat Toen onze driekleur boven op de triomfboog werd 

geheven steeg een ono verdoovend geroep op, eenieder 

had tranen in de oogen. Heil onze voetbalhelden die  

ons deze prachtige overwinning hebben bezorgd, 

Belgen vergeet nooit de naam uwer eerste 

wereldkampioen op voetbalgebied.  

 

De driekleur wordt gezien als symbool van de natie wanneer deze wordt gehesen. De focus op 

sentiment en nationale trots staat centraal. Antibelgicisme was hier nog niet aan de orde: het Vlaams 

subnationalisme was nog volledig ingekapseld in een Belgisch nationaal gevoel, het Waalse 

                                                 
167 Ut supra, p. 27. 
168 Dubois (S.), Janssens (J.) en Minke (A.), opus cit., pp. 21-38. 
169 Ibid., pp. 36-39. 
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subnationalisme was evenmin machtig genoeg. Tot de Eerste Wereldoorlog werden Vlaamse huizen 

op de Vlaamse feestdag dan ook versierd met de Belgische driekleur. Vlak na WO I lag de nadruk op 

gelijkwaardigheid tussen Vlamingen en Walen; de invoering van het Algemeen Enkelvoudig 

Stemrecht speelde hier een opmerkelijke rol.
170

 

 

De sportieve topprestatie van artikel 1 maakt een verwijzing naar het concept “soccer nationalism” 

logisch: “een collectief gevoel van nationale trots en samenhorigheid dat ontstaat wanneer de 

nationale voetbalploeg de zege behaalt tijdens een internationale wedstrijd”.
171

 Het gevoel van 

nationale trots brengt met zich mee dat ook nationale driekleuren – als symbool van de natie – 

nadrukkelijk worden bovengehaald. In deze tijdsgeest hoeft dit nog niet zozeer te verbazen, 

aangezien de Vlaamse en Waalse subnaties in 1920 nog steeds ressorteren onder een 

overkoepelende Belgische context. 

 

Artikel 64 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 01-07-1986 

Bladzijde 14 

Titel Brussel werd stapelgek 

Wedstrijd 131 

Aard van het artikel Nabeschouwing – foto 

Selectiecriterium Inhoud – foto 

Abstract Duizenden supporters zijn naar Brussel en Zaventem getrokken om de Rode 

Duivels te verwelkomen. 

 

                                                 
170 Ut supra, pp. 31-32. 
171 Contact met dr. V. Lambert via mail op 19-03-2009. 
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Figuur 1: De Brusselse Grote Markt kent een ongeziene volkstoeloop wanneer de Rode Duivels vierde 
eindigen op het WK in Mexico in 1986. De spelers groeten het publiek vanop het balkon. (artikel 64) 
 

Deze foto, die verschijnt op 1 juli 1986, toont hoe duizenden mensen de Rode Duivels toejuichen. Op 

de foto zien we tientallen Belgische vlaggen waarmee uitzinnig wordt gezwaaid. Ondanks twee 

staatshervormingen bleven de communautaire incidenten zich opstapelen en leefde België op zeer 

gespannen voet; net daarom heeft deze foto een grote waarde. We durven stellen dat deze foto een 

ideaal voorbeeld is van “soccer nationalism”: ondanks eventuele nationale of subnationale 

spanningen, ontstaat een ongeziene vreugde bij een sportieve topprestatie – de nationale driekleur 

wordt veelvuldig bovengehaald. 

 

Artikel 7 

Dagblad Le Soir 

Datering 10-06-1970 

Bladzijde 13 

Titel Un drapeau belge déchiré 

Wedstrijd 51 

Aard van het artikel Voorbeschouwend 

Selectiecriterium Titel 

Abstract Mexicaanse supporters verscheurden een Belgische vlag. 

Citaat Dans le déchainement des passions (…) l e drapeau 

belge, qui se trouvait dans la grappe des étendards  

des seize pays participants, fut déchiré.  

 

Het verscheuren van de Belgische vlag is een symbolische daad die de natie lijkt te beroeren. 

Aangezien de driekleur gelijk staat aan de natie, wordt door het verscheuren van de vlag geraakt aan 
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de natie. Dat België op het moment dat dit artikel verschijnt reeds sterk ontwikkelde subnaties kent, 

hoeft geen afbreuk te doen aan het symbolische verscheuren van de nationale driekleur. 

 

Artikel 18 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 19-11-1973 

Bladzijde 11 

Titel Nog kouder dan deze morgen 

Wedstrijd 68 

Aard van het artikel Nabeschouwend – column 

Selectiecriterium Inhoud 

Abstract Een journalist begeeft zich 24u tussen de supporters in Amsterdam. 

Citaat In h et volle zonlicht onder het scorebord waaien 

tientallen Belgische vlaggen heen en weer. Een grot e 

Vlaamse Leeuw klauwt manhaftig tussen twee, bijna 

even grote, Nederlandse driekleuren.  

 

De inrichting van de Gemeenschappen zou het begin van de staatshervorming betekenen en is op 

het moment dat artikel 18 verschijnt in volle evolutie. De Nederlandse en Franse 

Cultuurgemeenschappen konden vanaf nu decreten uitvaardigen en waren op die manier een 

compromis tussen de Waalse en de Vlaamse eisen.  

 

Het is opvallend dat artikel 18 gewag maakt van de aanwezigheid van een ‘grote Vlaamse Leeuw’, 

naast de aanwezige Belgische vlaggen. Vanaf de eeuwwisseling werd het leeuwenwapen het symbool 

van de Vlaamse Beweging; de flaminganten willen de Vlaamse strijd linken aan de Guldensporenslag 

en op die manier een historische legitimiteit verwerven. De Vlaamse Leeuw is dus het symbool van 

de Vlaamse Beweging. Dit is de eerste verwijzing naar ‘Vlaamse Leeuw’ die werd aangetroffen in 

onze bronnen (dit artikel verscheen op 19-11-1973). Dat het decreet van de Vlaamse Executieve op 6 

juli 1973 de Vlaamse Leeuw institutionaliseerde, kan hier eventueel een opmerkelijke rol gespeeld 

hebben. 

 

De aanwezigheid van de Vlaamse Leeuw valt te koppelen aan de functie van sport als klankbord.
172

 

Sport geldt hierbij als een forum waarlangs bepaalde bevolkingsgroepen hun politiek ongenoegen 

kunnen laten blijken. Het gaat hier om een etnische of nationale minderheid – in deze de 

flaminganten – die aandacht zoekt voor scheefgetrokken verhoudingen in eigen land.  

 

 

 

                                                 
172 Ut supra, p. 43. 
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b.3) Vlag: conclusies 

 

Het gebruik om uitbundig te zwaaien met de nationale driekleur is fel verminderd, hoewel het op 

sommige dagen een wettelijke verplichting blijft om de nationale driekleur uit te hangen. Uit 

bovenstaande artikels blijkt echter dat de nationale vlag nog steeds spontaan wordt bovengehaald.  

Behalve het gebruik op (i) door de wet verplichte data, merken we in ons onderzoek dat de Belgische 

vlag wordt gebruikt bij (ii) uitzonderlijke momenten van nationale trots. “The national flag today 

performs a symbolic function, being a ‘condensation symbol’ and a focus for sentiment about 

society.”
173

 Artikel 1 en figuur 1 (artikel 64) zijn toonbeelden van “soccer nationalism”: hoe sportieve 

topprestaties de bevolking opnieuw vlaggen doet bovenhalen – of hun oude driekleur van onder het 

stof halen. 

 

Artikel 7 vertelt ons het volgende: “Desecration of the flag is met with reactions of outrage.”
174

 Als 

tastbaar en materieel symbool staat een vlag natuurlijk veel meer bloot aan brutaliteiten – het 

verscheuren van de vlag – dan bijvoorbeeld een volkslied. De herhaaldelijke aanpassingen aan de 

Brabançonne en haar hobbelig parcours doorheen de Belgische geschiedenis staan in contrast met 

de nationale driekleur die veel standvastiger is. Aangezien een vlag veel tastbaarder is, raken 

(sub)nationale vlaggen dan ook sneller verspreid, wat we in artikel 18 opmerken. Toch, hoewel er 

Vlaamse leeuwen en Waalse hanen opduiken, verdwijnt de nationale driekleur niet. 

   

De Belgische driekleur heeft een factor van identiteit maar mag niet overdreven worden. M. Billig 

onderscheidt ‘waved’ en ‘unwaved’ flags.
175

 De ‘unwaved flags’ zijn de vele onzichtbare vlaggen in 

het dagelijks leven waar we geen aandacht aan besteden, maar die wel “banal reminders for 

nationhood” zijn, “they are flagging it unflagginly”
176

. De vlaggen die we opmerken in bovenstaande 

krantenartikels en foto’s zijn uitingen van “soccer nationalism”, dit zijn ‘waved flags’. Het zijn echter 

niet deze vlaggen die een nationaal bewustzijn aanwakkeren. Het zijn de subliminale symbolen en 

‘unwaved flags’ – die dagelijks aan onze aandacht ontsnappen – die ons latent herinneren aan onze 

nationale identiteit.  

 

Uit bovenstaande artikels besluiten we dat de symboolkracht van de nationale driekleur iets sterker 

lijkt dan die van de Brabançonne, hoewel de manifestatie van Vlaamse leeuwen – en eventueel ook 

Waalse hanen
177

 – een opmerkelijke tendens is die volgens ons afbreuk doet aan de unificerende 

kracht van de Belgische nationale driekleur. 

                                                 
173 Firth (R.), Symbols: public and private, in: Billig (M.), Banal Nationalism, p. 41. 
174 Marvin (C.), Theorizing the flagbody: symbolic dimensions of the flag, in: Billig (M.), Banal  nationalism, p. 
38. 
175 Hij gebruikt deze concepten als metaforen voor álle symbolen die een nationalisme weergeven. In deze 
tussentijdse conclusie beperken we ons tot de letterlijke materiële interpretatie: vlaggen. 
176 Billig (M.), opus cit., p. 41 
177 Waals Minister-President Jean-Claude van Cauwenberghe liet in 2004, wanneer de Ronde van Frankrijk 
Wallonië doorkruiste, 22.000 Waalse vlaggen verspreiden. In onze geselecteerde artikels over de Rode Duivels 
werden echter enkel verwijzingen naar de Vlaamse leeuw gevonden. 
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c) Vorst 

c.1) Inleiding 

 

Momenten van eenheid worden behalve aan de Brabançonne en aan de nationale driekleur ook aan 

het Koningshuis gekoppeld. De Belgische monarchie lijkt ertoe voorbestemd ons land bijeen te 

houden, toch komt hier verandering in. Volgende beslissing is een treffend voorbeeld van de 

verminderende symboolkracht van het Koningshuis: “Sinds het invoeren van de nieuwe Gemeentewet 

in Vlaanderen moeten gemeenteraadsleden niet langer bij de ambtsaanvaarding een eed van trouw 

zweren aan de koning. Onder impuls van het Vlaams Belang en andere Vlaamsnationalisten besloot 

in het voorjaar van 2007 een aantal gemeentebesturen in Vlaanderen de foto’s van koning Albert en 

koningin Paola te verwijderen uit het gemeentehuis…”
178

 Deze tanende symbolische macht van het 

Koningshuis staat waarschijnlijk in schril contrast met de persoonlijke wensen van het Koningshuis en 

politici. H. Van Goethem stelt namelijk dat reeds vele koningen (en politici) gehoopt hebben om de 

communautaire problemen met een superonderhandeling voor eens en voorgoed op te lossen.
179

 

Het zou dan ook niet verbazen indien het Koningshuis zich naast de Rode Duivels schaart wanneer 

deze deelnemen aan grote toernooien, en vooral wanneer deze ophefmakende resultaten halen. 

 

We bespreken de geselecteerde artikels betreffende dit subthema hieronder en gaan zo na welke rol 

het Koningshuis speelt. 

 

 

 c.2) Vorst: artikels 

 

Artikel 62 (zie ook artikels 27, 28, 60, 78, 91, 111 en 112)  

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 01-07-1986 

Bladzijde 1 

Titel Foto 

Wedstrijd 131 

Aard van het artikel Nabeschouwend – foto 

Selectiecriterium Foto 

Abstract De Rode Duivels worden ontvangen op het Koninklijk Paleis. Op de foto zien 

we doelman Jean-Marie Pfaff en Koning Boudewijn. 

 

                                                 
178 Van Goethem (H.), De monarchie en het einde van België, p. 201. 
179 Ibid., p. 201. 
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Figuur 2: De Rode Duivels worden ontvangen op het Koninklijk Paleis te Laken, nadat ze vierde 
eindigden op het WK Voetbal: doelman J.M. Pfaff in gesprek met koning Boudewijn. (artikel 62) 
 

Op deze foto zien we Koning Boudewijn en doelman Jean-Marie Pfaff (die in artikel 35 reeds 

verklaarde ‘een echte oude Belg’ te zijn). Het is een vast ritueel dat het Belgisch vorstenpaar een 

bezoek brengt aan de Rode Duivels bij internationale toernooien. Evenzeer is het de gewoonte dat 

de spelers op audiëntie gaan in het Paleis van Laken, na afloop van het toernooi. 

 

Artikel 107 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 16-11-2001 

Bladzijde 22 

Titel Duivels naar WK 

Wedstrijd 206 

Aard van het artikel Nabeschouwing – column 

Selectiecriterium Inhoud 

Abstract De Rode Duivels hebben zich gekwalificeerd voor de eindronde van het WK 

in Korea en Japan. 

Citaat Na het faillissement van luchtvaartmaatschappij 

Sabena is de nationale ploeg samen met het 

koningshuis zowat het laatste Belgische instituut 

dat overeind blijft. De kwalificatie van de Rode 

Duivels voor het WK 2002 zo rgde woensdagnacht al 

voor een eerste, nog schuchtere maar spontane 

opstoot van wereldbekerkoorts.  
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Het is een bewering die in veel geraadpleegde literatuur opduikt: het instituut van de nationale 

voetbalploeg lijkt één van de laatste structuren waarbij de Belgische samenleving wordt 

geconfronteerd met haar unitaire identiteit. Dit artikel speelt in op de actualiteit en noemt het 

faillissement van Sabena – tot november 2001 de nationale luchtvaartmaatschappij van België – een 

klap voor België: nu blijven enkel en alleen nog de nationale ploeg en het Koningshuis overeind. De 

essentie van dit artikel is dat het Koningshuis en de nationale voetbalploeg symbolen van een unitair 

België worden genoemd. 

 

Artikel 111 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 02-06-2001 

Bladzijde 1 

Titel Foto 

Wedstrijd 207 

Aard van het artikel Voorbeschouwend – foto 

Selectiecriterium Foto 

Abstract Prins Filip en prinses Mathilde bezoeken de Rode Duivels in Tokyo. 

 

 
Figuur 3: De Rode Duivels krijgen bezoek van prinses Mathilde en prins Filip. (artikel 111) 
 

Op deze foto zien we hoe de Rode Duivels voorafgaand aan het Wereldkampioenschap bezoek 

krijgen van prins Filip en prinses Mathilde. Terwijl de vorige artikels tonen hoe de Rode Duivels een 

bezoek mogen brengen aan het Koninklijk Paleis uit erkenning voor hun degelijke prestatie, worden 

ze hier reeds bezocht door het prinsenpaar nog voor het toernooi van start gaat. Dit kan er eventueel 

op wijzen dat het bezoek aan of van het Koningshuis niet noodzakelijk samenhangt met de 

resultaten, maar dat het veeleer een traditie is die ongeacht de resultaten in stand wordt gehouden.  
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c.3) Vorst: conclusies 

 

Het Koningshuis blijft als één van de laatste unitaire bastions overeind. De bevolking laat zich zelden 

tot heftige patriottische gevoelens bewegen: “Tenzij ze aan sporthelden of geliefde vorsten kunnen 

worden vastgehaakt”
180

. Uit de artikels blijkt hoe het Koningshuis zich associeert met de nationale 

voetbalploeg en zich graag toont bij nationale sportieve successen. Het is een vast gegeven dat het 

Koningshuis opduikt bij deze evenementen, en er lijken ook weinig vragen bij gesteld. De monarchie 

heeft echter geen greep op het proces van staatshervorming. Haar rol ligt mogelijk in volgende 

woorden: “Misschien is de belangrijkste functie van de monarchie voor het voorbestaan van België 

wel, er te zijn.”
181

 

 

De uitnodigingen op het Paleis van Laken of een bezoek van leden van het Koningshuis tijdens grote 

toernooien is een constante. Los van enige resultaten is dit bijna een vast ritueel: het Belgisch 

vorstenpaar brengt een bezoek aan de Rode Duivels bij internationale toernooien – eventueel 

gekoppeld aan een staatsbezoek. Uit bovenstaande bevindingen valt weinig te besluiten, behalve de 

vaststelling dat ontmoetingen met het Koningshuis niet noodzakelijk samengaan met resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Reynebeau (M.), opus cit, p. 417. 
181 Van Goethem (H.), opus cit., p. 223. 
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d) Regering 

d.1) Inleiding 

 

Het is de gewoonte dat nationale politici zich tussen de Rode Duivels begeven en hen officieel 

feliciteren met (top)prestaties. Sinds de regionaliseringtendensen
182

 in de Belgische sport eind jaren 

’70 lijkt de regering nadrukkelijke inspanningen te doen om zich te vereenzelvigen met de nationale 

voetbalploeg. Zo kunnen ze een tegengewicht vormen voor de verkaveling van het nationale 

politieke landschap. Wanneer het Koningshuis hand in hand loopt met de Rode Duivels, mag je er 

prat op gaan dat ook nationale politici dit doen. Prof. dr. L. Lagrou (KULeuven) onderschrijft dit door 

te stellen dat de federale overheid zich zeer goed bewust is van de eenheid die de nationale 

voetbalploeg uitstraalt.
183

 We gaan in de bronnen na op welke manier dit in zijn werk gaat: 

 

 

 d.2) Regering: artikels 

 

Artikel 29 (zie ook artikels 53, 57, 64 en 104) 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 11-06-1982 

Bladzijde 17 

Titel “Sfeer bij Rode Duivels gelijkt op die in de regering” 

Wedstrijd 103 

Aard van het artikel Voorbeschouwend – interview 

Selectiecriterium Titel + foto 

Abstract Eerste Minister Wilfried Martens komt de Rode Duivels in Spanje bezoeken. 

Citaat “Ik heb vaak het gevoel dat het nationaal elftal 

dezelfde funktie heeft als de eerste minister. Het 

is één van de weinige nog nationale instellingen. 

Vorige dinsdag was ik bij de spelers op de Heizel e n 

het heeft me getroffen dat de sfeer er gelijkt op 

deze in een nationale regering. De tegenstellingen 

tussen de gemeenschappen leken er helemaal niet mee  

te spelen.” 

 

In een periode van streven naar autonomie op alle 

gebied wordt de interesse voor het nationaal elftal  

groter. Een merkwaardige ontwikkeling toch? 

 

                                                 
182 Ut supra, p. 48. 
183 Telefonisch gesprek met Prof. dr. em. L. Lagrou (KULeuven) op 20-05-2009 waarin hij zijn stellingen uit 
artikel 104 herbevestigt. 
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“Nee, ik geloof niet dat dit tegenstrijdig is. Het 

streven naar meer autonomie voor de gemeenschappen 

is naar mijn gevoel best verzoenbaar met het beware n 

van een nationaal gevoel.  Veel van onze landgenote n 

herkennen er zich in en identificeren zich met deze  

sportfiguren.”  

 

Het lijkt de gewoonte dat Belgische hoogwaardigheidsbekleders – Eerste Minister, Minister-President 

van de Vlaamse Regering, … – een bezoek brengen aan de Rode Duivels tijdens grote toernooien of 

een telegram/officieel persbericht uitsturen wanneer deze een opvallend resultaat behalen. Geen 

enkel artikel uit vroegere jaren verwijst naar de komst of felicitaties van politici bij opmerkelijke 

sportprestaties; pas vanaf de jaren ’80 gaan politici zich naast het Koningshuis positioneren en gelden 

ze ook als symbool van Belgische eenheid – die indruk wekken de kranten alvast. Het lijkt ons heel 

aannemelijk dat politici zich ook in de eerste helft van de 20
ste

 eeuw vertoonden bij wedstrijden van 

de Rode Duivels, en dat dit geen nieuwe traditie uit de tweede helft van de 20
ste

 eeuw betreft. Deze 

vaststelling vertelt ons dus vooral iets over de berichtgeving van de kranten: op het moment dat 

België verschillende staatshervormingen doormaakt, wordt het bezoek of de aanwezigheid van 

politici een nieuwswaardig feit en verschijnen hierover artikels en foto’s in de krant. De dagbladen 

nemen hier een opmerkelijke rol in en berichten over politici die zich gaan profileren en zich 

verankeren aan Rode Duivels. 

 

Artikel 57 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 23-06-1986 

Bladzijde 1 

Titel Koning en ministers feliciteren Rode Duivels 

Wedstrijd 129 

Aard van het artikel Nabeschouwend – varia 

Selectiecriterium Titel 

Abstract De Koning en verschillende ministers stuurden een telegram met hun 

gelukwensen naar de nationale voetbalploeg 

Citaat “In de waren Olympische geest staat het volledige 

land achter jullie. De Belgische ploeg telt nu tien  

miljoen leden” , aldus Martens in zijn telegram. 

 

Dit artikel citeert Eerste Minister W. Martens die zegt hoe de Belgische ploeg ‘nu tien miljoen leden 

telt’. In een periode die zich op politiek vlak kenmerkt door verschillende regeringsvormingen en 

communautaire spanningen, zijn deze goede resultaten een ideale gelegenheid voor politici om te 

wijzen op nationale eenheid. Subnationale spanningen worden eventjes aan de kant geschoven en 

W. Martens benadrukt dat alle Belgen zich achter de Rode Duivels scharen. Dit lijkt aan te sluiten bij 
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de verschillende functies die we sport toedichtten: “Wat sport tot een zo uniek doeltreffend medium 

voor het inprenten van nationale identiteit gevoelens heeft gemaakt, is het gemak waarmee zelfs zij 

die nauwelijks belangstelling hebben voor politiek, zich kunnen identificeren met de natie. (…)”
184

 De 

nationale voetbalploeg is voor politici een handig middel om precies dat publiek te bereiken dat 

anders geen interesse toont in politiek. 

 

Artikel 64 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 01-07-1986 

Bladzijde 14 

Titel Brussel werd stapelgek 

Wedstrijd 131 

Aard van het artikel Nabeschouwing – foto 

Selectiecriterium Inhoud – foto 

Abstract Duizenden supporters zijn naar Brussel en Zaventem getrokken om de Rode 

Duivels te verwelkomen. 

 

 
Figuur 4: Op deze foto zien we v.l.n.r. Minister van Buitenlandse Handel H. De Croo, bondscoach G. Thys 
en Eerste Minister W. Martens. (artikel 64) 
 

Behalve het versturen van een telegram tijdens het toernooi, gaat Eerste Minister W. Martens de 

Rode Duivels ook verwelkomen bij hun terugkomst in België. Nadat de Rode Duivels de Grote Markt 

bezoeken, wacht hen een bezoek van de Eerste Minister en de Minister van Buitenlandse Handel. Dit 

artikel en bijhorende foto’s bevestigen het vermoeden dat kranten pas in de jaren ’80 voluit gaan 

berichten over de verwevenheid tussen politici en nationale voetbalploeg. 

                                                 
184 Ibid., pp. 185-186. 
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 Artikel 104 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 17-06-2000 

Bladzijde 17 

Titel “Allemaal weer even Belg” 

Wedstrijd 195 

Aard van het artikel Nabeschouwing – interview 

Selectiecriterium Titel 

Abstract Professor Leo Lagrou (KULeuven) legt uit waarom we tijdens grote 

kampioenschappen plots zwaaien met onze driekleur. 

Citaat “Je voelt je pas Belg wanneer je in het buitenland 

bent, dat is ook zo bij een wedstrijd tussen 

nationale ploegen: Onze mannen staan op het veld.” 

(…) 

“Dit zijn hoogdagen voor België, niet voor 

Vlaanderen. Opmerkelijk is dat in dit land bij 

ongeveer alles communautaire complicaties zitten, 

behalve bij het voetbal. Niemand maalt er om wie 

Waal, Brusselaar of Vlaming is in de ploeg. We zijn  

allemaal Belg. De federale overheid is zich daarvan  

bewust.”  

 

Dit artikel focust op de citaten van Prof. L. Lagrou die stelt dat het gevoel “Belg” te zijn zich vooral 

manifesteert bij wedstrijden tussen nationale ploegen. Hij gaat voorbij aan het subnationale 

bewustzijn en gelooft dat ‘we eventjes allemaal Belg zijn’. Door dit te beweren, sluit hij zich aan bij 

onze omschrijving van het concept “soccer nationalism”. 

 

 

d.3) Regering: conclusies 

 

De foto van artikel 64 vat dit thema correct samen. Bondscoach G. Thys heeft een medaille rond de 

nek en Minister H. De Croo en Minister W. Martens zijn er als de kippen bij om de bondscoach en de 

Rode Duivels te feliciteren. Alsof positieve sportresultaten een negatieve politieke spiraal – deze foto 

dateert  uit 1986, de regering Martens VI was toen de negende regering in minder dan tien jaar tijd – 

moeten verdoezelen en de bevolking opnieuw kunnen verzoenen met hun nationale regering. Een 

belangrijke toevoeging is echter dat het heel waarschijnlijk is dat politici zich steeds hebben vertoond 

bij wedstrijden van de nationale voetbalploeg. Het lijkt er namelijk op dat de kranten hier pas 

aandacht aan besteden in de jaren ’80 op het moment dat België intense staatshervormingen 

doormaakt en groeiende subnationale spanningen kent. We interpreteren bovenstaande artikels dus 

als een veranderende perceptie door de kranten over een handeling (de verschijning van politici bij 
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nationale wedstrijden) waaraan plots nieuwswaarde wordt toegekend. Voor bevestiging van deze 

vermoedens is verder onderzoek aangewezen. 

 

Artikel 29 toont aan hoe Eerste Minister W. Martens de unitaire sfeer bij de Rode Duivels prijst: hij 

vindt de overeenkomst met de nationale regering treffend. De nationale voetbalploeg gaat hier als 

metafoor dienen voor wat nog rest van de Belgische eenheid; de nationale sporthelden staan 

symbool voor de natie België. Het lijkt erop dat nationale politici de Rode Duivels graag aanstippen 

als blijk van éénheid, waardoor subnationale spanningen kunnen verdwijnen onder een koepel van 

nationale eenheid. 

 

De gelijkenis met het vorig thema ‘Vorst’ is opvallend. Net als het Koningshuis gaan ook politici 

telegrammen versturen of spelers huldigen voor hun prestaties. We stellen dat de Rode Duivels hier 

‘misbruikt’ worden ter profilering van politici. Een nationale voetbalploeg raakt mensen in alle lagen 

van de bevolking en leent zich op die manier uitstekend tot het profileren van de Belgische staat, 

waar politici bepaalde mensen anders moeilijker kunnen bereiken. De functie van sport als 

‘uithangbord van het regime’
185

 komt hier voluit tot zijn recht. De regering gaat sport in deze context 

gebruiken als unificerend element, waardoor de Rode Duivels legitimerend werken voor de federale 

regering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 Ut supra, p. 42. 
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e) Expliciete verwijzingen 

e.1) Inleiding 

 

Dit subthema behandelt artikels die ‘eenheid’ of ‘eendracht’ expliciet vermelden. Het concept 

“soccer nationalism” – dat hierbij aansluit – vloeit samen met sportieve topprestaties die in deze 

bronnenanalyse meer dan eens worden herhaald: het verschaft een synthetische weergave van de 

theorieën van E. Hobsbawm, R. Renson, V. Lambert en M. Billig. Anderzijds is dit concept ook 

verbonden met mindere prestaties, waarbij het nationalisme net in vraag wordt gesteld. De latente 

aanwezigheid van het nationalisme houdt hierbij dan een evenwicht tussen (i) ongeziene 

uitspattingen van nationale trots en (ii) smartelijke gelatenheid bij uitschakeling of 

verlieswedstrijden. De negatieve extremen behouden – ondanks hun negatieve karakter – een vorm 

van latent nationalisme, en zijn dus evenzeer deel van het concept “soccer nationalism”. De 

momenten waarop we kunnen spreken van nationale eenheid impliceren namelijk  dat er bij andere 

gelegenheden – die geen sportieve apotheose teweegbrengen – óók sprake is van nationale trots, zij 

het een omgekeerde vorm van wat we gebruikelijk verstaan onder “soccer nationalism”. Deze idee 

sluit eigenlijk aan bij het ‘banale nationalisme’ dat M. Billig ontwaart in de dagelijkse praktijk. 

 

 

 e.2) Expliciete verwijzingen: artikels 

 

Artikel 38 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 29-03-1983 

Bladzijde 19 

Titel Elise en de Ajuinen 

Wedstrijd 110 

Aard van het artikel Voorbeschouwing – varia 

Selectiecriterium Inhoud – verwijzing naar artikel op pagina 1 

Abstract De Rode Duivels verblijven in Leipzig en bereiden zich voor op de wedstrijd 

tegen Duitsland. 

Citaat Zelfs de fanatieke flaminganten die beweerden dat d e 

Belgische nationaliteit hen onder dwang opgelegd 

werd en zij dat zondag in Hasselt nog geschreeuwd 

hadden, werden met een begrijpende glimlach welkom 

geheten. 

 

Op zondag 27 maart 1983 hield het 27-maart comité een nationale Vlaamse betoging onder het 

motto “onze toekomst: zelfbestuur”. De betoging was een antwoord op de oprichting van een 

Studiecentrum voor de staatshervorming en de benoeming van Happart. In de nasleep van deze 

betoging vond een kwalificatiewedstrijd voor het WK plaats. Het artikel maakt een verwijzing naar de 
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Belgische verdeeldheid en de fanatieke flaminganten, maar wijst erop dat iedereen ‘met een 

begrijpende glimlach welkom [wordt] geheten’ in het stadion. Ondanks de communautaire 

spanningen en de interne verdeeldheid, lijkt verdeeldheid niet aan de orde bij wedstrijden van de 

Rode Duivels. 

 

Artikel 58 (zie ook artikels 17, 19, 38, 49, 61, 63, 65, 74, 75, 77, 97 en 105) 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 23-06-1986 

Bladzijde 19 

Titel Zandkasteel 

Wedstrijd 129 

Aard van het artikel Nabeschouwend – column 

Selectiecriterium Inhoud 

Abstract We moeten genieten van de overwinningsroes die België een moment van 

eendracht gunt. 

Citaat De echte problemen verdwijnen daarmee natu urlijk 

niet. Maar de Mundial- stunt is dan toch maar een 

zalig pepmiddel en het kan ons helpen om het 

bakkeleien van onze politieke en syndikale 

ruziemakers wat te relativeren. Vlamingen en 

Franstaligen lachen te weinig in dit land. Waarom 

zouden we niet ev en samen blij zijn en een Belgisch 

zandkasteel bouwen?  

 

Dit artikel is een uitstekende illustratie van hoe sportieve hoogtepunten België opnieuw één kunnen 

maken, zij het voor enkele dagen. Op het WK ’86 raakt België tot in de halve finales, waar het 

sneuvelt tegen Argentinië. De strijd om de derde plaats wordt verloren van Frankrijk. Deze prestatie 

brengt het land in extase, waardoor politieke beslommeringen even van de baan lijken. Deze casus 

van het WK ’86 is dan ook hét schoolvoorbeeld van hoe sportieve topprestaties kunnen zorgen voor 

een hausse in de nationaliteitsbeleving.  

 

Artikel 74 

Dagblad Le Soir 

Datering 18-06-1990 

Bladzijde 25 

Titel Thys: La victoire de la solidarité 

Wedstrijd 148 

Aard van het artikel Nabeschouwing 

Selectiecriterium Titel 

Abstract De Belgen hebben zonet gewonnen tegen Uruguay, waardoor ze zich weten 
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te plaatsen voor de volgende ronde. Het artikel benadrukt de sportieve 

eenheid die België meemaakt. 

Citaat La Belgique, avait, une fois de plus, retrouvé tout e 

son unité par la grace de son football.  

 

Net als in het vorige artikel wordt verwezen naar de Belgische eenheid die dankzij het voetbal wordt 

herwonnen. Waarschijnlijk verwijst de ‘une fois de plus’ naar de vroegere goede resultaten (EK 1980, 

EK 1984, WK 1986) die het land lieten juichen. Eens te meer slaagt het voetbal erin om België zijn 

eenheid terug te laten vinden. 

 

Dit artikel toont aan hoe sport kan gaan gelden als ‘unificerend element’
186

. Sport is hier een middel 

dat interne cohesie creëert in een conflictueuze samenleving. 

Artikel 105 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 19-06-2000 

Bladzijde 29 

Titel Loek en Dickie 

Wedstrijd 196 

Aard van het artikel Voorbeschouwend – column 

Selectiecriterium Loek en Dickie 

Abstract Het EK verenigt België; de match tegen Turkije kan het begin zijn van een 

uitstekend sportief parcours. 

Citaat Weg met Vlamingen, Walen, Brusselaars, faciliteiten , 

leeuwen en hanen. Vanavond spuiten alle puffende 

voetbalfans van dit koninkrijk zich nog eens een 

lading België-gevoel in de aderen.  

 

Ook deze wedstrijden vinden plaats in een sterk veranderende politieke context, de vijfde 

staatshervorming is volop aan de gang. Het EK 2000 vindt plaats enkele maanden na 

regeringsonderhandelingen betreffende de splitsing van landbouw en buitenlandse handel: de 

Hermesakkoorden.
187

  Dit citaat is te koppelen aan de ‘belgitude’ van D.J. Eppink die stelt dat 

ondanks de tegenstellingen binnen het Belgische politieke landschap, het Belgisch gevoel nog steeds 

kan oplaaien en kan floreren.
188

 Het artikel haalt verschillende subnationale identiteiten aan en heeft 

het ook over ‘faciliteiten, leeuwen en hanen’, drie termen die veelvuldig worden gebruikt in het 

communautaire jargon. 

 

                                                 
186 Ut supra, p. 44. 
187 Ut supra, p. 36. 
188 Ut supra, p. 37. 
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e.3) Expliciete verwijzingen: conclusies 

 

“Soccer nationalism” is een collectief gevoel van nationale trots en samenhorigheid dat ontstaat bij 

sportieve hoogtepunten. Wat de Belgische casus betreft, spant artikel 105 eigenlijk de kroon: “Weg 

met alle Vlamingen, Walen, Brusselaars, faciliteiten, leeuwen en hanen.”
189

  Voetbal kan zo lokale of 

regionale verschillen overstijgen, “zelfs de fanatieke Vlamingen (…) werden met een begrijpende 

glimlach welkom geheten.”
190

 Deze artikels verwijzen duidelijk naar subnationale identiteiten die 

verankerd zijn in de Belgische context, maar verdwijnen tijdens mooie sportprestaties. Tegelijk is 

men er zich van bewust dat het gaat om een tijdelijke euforie die vast weer verdwijnt: “maar de 

Mundial-stunt is dan toch maar een zalig pepmiddel.”
191

 Deze veronderstelling sluit perfect aan bij de 

definitie die we geven aan “soccer nationalism” als een tijdelijke hausse.  

 

Zoals M. Billig stelt met zijn begrip ‘banal nationalism’, is er sprake van een latent nationalisme dat 

zich vasthecht aan dagelijkse praktijken en instituties. Het lijkt erop dat “soccer nationalism” 

tegenstrijdige nationaliteiten kan overstijgen, hoewel ook deze latent aanwezig kunnen zijn – zo 

kunnen ook de Vlaamse en de Waalse Beweging deel zijn van een ‘banaal nationalisme’.
192

 Tijdens 

sportieve hoogtepunten – momenten van “soccer nationalism” – merken we in de kranten ook 

subnationale verwijzingen op. Behalve een verzoenende functie hebben sportieve hoogtepunten 

volgens ons ook een bevestigende functie omdat ze het bestaan van subidentiteiten net gaan 

bevestigen: in hun poging subidentiteiten te verzoenen of te verdoezelen, worden ze eerst één voor 

één aangehaald in de kranten (‘weg met Vlamingen, Walen, Brusselaars, faciliteiten, …’). Zowel ‘Le 

Soir’ als ‘Het Nieuwsblad’ verwijzen in deze artikels expliciet naar al hetgene we kunnen verzoenen 

door dit sportief hoogtepunt. Door die subidentiteiten net bij naam te noemen, wordt de lezer juist 

herinnerd aan het bestaan ervan. “Soccer nationalism” roept dus niet enkel eenheid op, maar 

herinnert ons op hetzelfde moment aan de verschillen – omdat de kranten deze aanhalen in hun 

poging de eenheid te verheerlijken. We stellen dat “soccer nationalism” samengaat met een politiek-

reële bewustwording: de lezer gaat mee in een overwinningsroes, maar wordt zich tegelijk bewust 

van een subnationale realiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 Artikel 105. 
190 Artikel 38. 
191 Artikel 58. 
192 Van Ginderachter (M.), opus cit., p.16. 
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f) Momenten van eendracht: tussentijdse conclusies 

 

 
In dit eerste thema ‘Momenten van eendracht’ hebben we artikels beschreven die verwijzen naar 

eendrachtige symbolen (Brabançonne, vlag, vorst, regering) of artikels die expliciet verwijzen naar de 

begrippen eendracht of eenheid (expliciete verwijzingen). Vooraleer we overgaan tot ‘Momenten 

van crisis’, geven we een summier overzicht van de gedane bevindingen bij dit thema. 

 

- We stellen vast dat de Brabançonne een stuk van haar symboolwaarde heeft verloren, 

waardoor ze wel eens onderwerp van spot wordt. Op basis van de beperkte bronnenselectie 

stellen we echter dat de Brabançonne nog steeds een unificerende kracht is. 

- Een tweede factor van eenheid is de Belgische vlag, hoewel deze nog zelden spontaan wordt 

bovengehaald. Uit de artikels blijkt echter dat de bevolking de nationale driekleur bovenhaalt 

bij sportieve topprestaties, momenten van “soccer nationalism”. Meer belang hechten we 

aan de ‘unwaved flags’ (cf. M. Billig) die in krantenartikels niet aan bod kunnen komen; 

subliminale symbolen en onopvallende vlaggen die dagelijks aan onze aandacht ontsnappen, 

maar mee vorm geven aan onze nationale identiteit. 

- Het Koningshuis geldt als een constante factor van eendracht. Los van resultaten brengen de 

Rode Duivels een bezoek aan het Paleis van Laken, of krijgen ze een bezoek bij internationale 

toernooien. Belangrijkste vaststelling is dat deze relatie niet resultaatsgebonden is. 

- Politici profileren zich graag naast de nationale voetbalploeg, aangezien de Rode Duivels zich 

uitstekend lenen tot het profileren van de Belgische staat. De functie van sport als 

‘uithangbord van het regime’ komt hier uitstekend tot zijn recht: de regering gaat sport 

gebruiken als unificerend element en bereikt zo een heel divers publiek. 

- Het laatste subthema, ‘expliciete verwijzingen’, levert opmerkelijke onderzoeksresultaten op. 

We stellen vast dat “soccer nationalism” niet enkel een verzoenende functie heeft, maar 

tegelijk wijst op interne verschillen. In hun poging de eenheid te benadrukken bij een grote 

overwinning, gaan kranten de verschillende (sub)naties opsommen of bespreken. Door deze 

expliciet te vermelden wordt de lezer zich bewust van een subnationale identiteit. We 

plaatsen hier dus een belangrijke toevoeging bij wat gebruikelijk  wordt verstaan onder het 

concept “soccer nationalism”. 
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3.2.2. Momenten van crisis 

 

 

a) Sportieve discussies 

a.1) Inleiding 

 

Bij het analyseren van wedstrijdverslagen in de kranten is een confrontatie met subjectieve 

verslaggeving onvermijdelijk. Gezien de vele polemieken die voortvloeien uit de perceptie over 

spelers hun voetbalkwaliteiten, lijkt het aangewezen een subthema over deze ‘sportieve tweedracht’ 

aan te bieden. 

 

F. Colin
193

 laat er geen twijfel over bestaan dat Waalse en Vlaamse pers zich positiever uitlaten over 

taalgenoten, of dat een Vlaamse speler alvast meer aan bod komt in de Vlaamse pers dan een 

Waalse speler en andersom. Hij benadrukt echter dat dit eerst en vooral een praktische keuze is: veel 

journalisten beheersen hun tweede landstaal onvoldoende om een degelijk interview af te nemen 

van een anderstalige speler.
194

 Dit taalverschil betekent dus dat beide gemeenschappen zich 

identificeren met ‘hun’ spelers, waardoor taal een grens en een antagonisme construeert.
195

 Vanuit 

het taalstandpunt lijkt het logisch dat Vlamingen en Walen andere spelers ten tonele voeren. Dit lijkt 

echter niet de kern van de zaak. In datzelfde gesprek met F. Colin laat de journalist blijken dat – naar 

zijn aanvoelen – vooral de Waalse pers onredelijke sportieve eisen stelt om Waalse spelers een 

selectie of opstelling te gunnen. De Waalse pers ervaart een aanhoudend Calimerocomplex en strijdt 

als het ware tegen een oppermachtige Vlaamse dominantie. Prestaties van Vlaamse spelers worden 

dikwijls geringschattend ervaren in de Waalse pers, terwijl Waalse spelers dikwijls de kop van jut 

lijken voor de Vlaamse kranten. Als voorbeeld haalt F. Colin aan dat de Waalse speler J.-F. de Sart 

werd toegevoegd aan de Rode Duivels voor de Mondiale in Italië ’90, maar dat deze selectie – J.-F. de 

Sart was een verdediger van middelmatig niveau – louter diende om een precair communautair 

evenwicht bij de Rode Duivels te bewaren. J.-L.Donnay
196

 verwerpt de thesis van Colin en wijst op de 

goede integratie van J.-F. de Sart in de groep en zijn aanvaarden van een bankzitterstatuut als 

belangrijkste redenen voor zijn selectie.
197

  

 

Debatten betreffende het subthema ‘sportieve discussies’ zijn talrijk en kunnen we bijgevolg 

terugvinden in verschillende van de geselecteerde artikels. 

                                                 
193 François Colin is vanaf eind jaren ’70 sportverslaggever voor ‘Het Nieuwsblad’ en stapt in 2002 over naar 
‘De Standaard’. Momenteel is hij communicatieadviseur van het project Beltomundial 2018, dat ijvert voor de 
organisatie van het WK 2018 in België en Nederland. Voetbalfans leren hem kennen als de man die tijdens het 
WK 2002 in het oog van een mediastorm terechtkomt nadat hij een artikel schreef over de hevige onvrede van 
enkele Rode Duivels met hun bondscoach Robert Waseige; vervolgens lasten de Rode Duivels een persstop in. 
François Colin is co-auteur van ‘De Grote Voetbalencycolpedie’ en ‘Terug naar Toluca’. 
194 Gesprek met F. Colin in het Astrid Plaza Hotel te Antwerpen (26-03-09). 
195 Ut supra, p. 21. 
196 Jean-Louis Donnay is sinds de jaren ’80 verbonden aan Le Soir als sportjournalist. 
197 Telefonisch gesprek met J.-L. Donnay op 21-05-2009. 
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 a.2) Sportieve tweedracht: artikels 

 

Artikel 4 (zie ook artikels 87, 88, 90, 132, 133 en 137) 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 08-10-1967 

Bladzijde 7 

Titel Johnny Thio: Spijtig van die derde goal…. 

Wedstrijd 40 

Aard van het artikel Nabeschouwend – interview 

Selectiecriterium Inhoud 

Abstract Johnny Thio verklaart dat hij teveel moest lopen tijdens de wedstrijd, 

waardoor hij nooit fris voor doel kon verschijnen: hij miste een open 

doelkans. 

Citaat Johhny maakt zich ongerust. “ In de Waalse pers zal 

ik wel de boter geget en hebben. Dat kunt ge denken. 

Nochtans zullen er weinig zijn die meer gelopen 

hebben dan ik.”  

 

Dit is de allereerste maal dat een speler in een interview verwijst naar de verschillende beoordeling 

van zijn sportieve prestatie in enerzijds Vlaamse, en anderzijds Waalse kranten. In het 

wedstrijdverslag van ‘Het Nieuwsblad’ wordt de prestatie van de Vlaamse J. Thio vrij onbewogen 

onthaald, hoewel zijn inzet wordt geprezen. ‘Le Soir’ van haar kant beweert niet dat J. Thio ‘de boter 

heeft gegeten’, maar vermeldt hem niet of nauwelijks in hun verslaggeving daags na de wedstrijd. De 

vrees van de speler lijkt hier dus niet geheel gerechtvaardigd. 

 

Artikel 133 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 11-06-2003 

Bladzijde 22 

Titel Van Buyten boos op Vlaamse pers 

Wedstrijd 216 

Aard van het artikel Nabeschouwing 

Selectiecriterium Titel 

Abstract Verdediger Daniel van Buyten voelt zich negatief beoordeeld door de 

Vlaamse pers. 

Citaat Tegen de Franstalige journalisten hekelde Daniel Va n 

Buyten gisteren de benadering van de Vlaamse pers. 

Naar zijn mening werd de verdediger van Marseille t e 

hard aangepakt na het 2- 2 gelijkspel tegen 
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Bulgarije, waar hij niet vrijuit ging bij het eerst e 

doelpunt.  

 

De Waalse verdediger D. Van Buyten jammert tegen de Waalse pers over de perceptie die in de 

Vlaamse pers heerst over zijn sportieve prestaties. In ‘Le Soir’ wordt hieraan geen specifieke 

aandacht besteed, noch aan zijn prestatie, noch aan zijn ‘klachten’. De krant ‘La Dernière Heure’ laat 

echter het volgende optekenen: “Par contre, Daniel Van Buyten n'a toujours pas confirmé chez les 

Diables la réputation qui fait de lui un des défenseurs les plus en vue du continent. Le Marseillais, 

amalgame de talent et de puissance, semble coincé aux entournures en équipe nationale. Mais 

pourquoi donc est-il paralysé?”
198

 De vrees/klacht van de speler lijkt ongegrond; het verschil dat de 

speler ervaart tussen Vlaamse en Waalse pers lijkt vooral ingegeven door de gradatie van kritiek. Dit 

neemt echter niet weg dat – behalve in deze specifieke gevallen – we de indruk krijgen dat één van 

de twee perslandschappen bepaalde spelers prefereren, louter omwille van hun moedertaal of 

afkomst, wat dan weer een verklaring kan hebben in de logica dat enkel met taalgenoten kan 

gecommuniceerd worden (cf. supra: veel journalisten beheersen hun tweede landstaal onvoldoende 

om er een interview mee aan te gaan). P. van Himst bevestigt dat D. van Buyten dikwijls onheus werd 

behandeld door Vlaamstalige pers, hoewel de rol van de pers hier dient gerelativeerd. Enkele 

mindere prestaties zijn de grootste oorzaak: het feit dat D. van Buyten bij de Rode Duivels op cruciale 

momenten enkele blunders beging, heeft van hem niet de meest geliefde speler gemaakt.
199

 

 

Artikel 46 (zie ook artikels 47, 48, 51, 102 en 106) 

Dagblad Le Soir 

Datering 30-04-1985 

Bladzijde 20 

Titel Une victoire sur la Pologne: la moitié du billet pour le Mexique. 

Wedstrijd 121 

Aard van het artikel Voorbeschouwing 

Selectiecriterium Inhoud 

Abstract De Rode Duivels staan voor een volgende belangrijke kwalificatiewedstrijd. 

Guy Thys besloot om Alex Czerniatynski niet te selecteren. 

Citaat Avec ses qualités qui sont évidentes et ses défauts  

qui ne le sont pas moins, le Carolorégien, super 

motivé pas la perspective d’affronter son pays 

d’origine, aurait été, dans notre esprit, un atout 

précieux à garder en réserve au cas où il aurait 

fallu, à tout prix forcer la décision dans la 

                                                 
198 La Dernière Heure, Euro 2004: La chance avec nous, Collina pas!, 10-06-2003, in: < 
http://www.dhnet.be/sports/football/article/73207/euro-2004-la-chance-avec-nous-collina-pas.html >, 
geraadpleegd op 09-05-2009. 
199 Telefonisch gesprek met P. van Himst op 12-05-2009. 
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dernière demi-heure. Puissions- nous ne pas en 

arriver là et ne pas regretter l’ostracisme dont il  

semble être l’objet depuis quelque temps.  

 

‘Le Soir’ benadrukt de ontegensprekelijke kwaliteiten van A. Czerniatynski en vraagt zich af waarom 

de speler het slachtoffer is van dergelijk ‘ostracisme’. In gelijksoortige artikels (48 en 51) 

beklemtoont bondscoach G. Thys  dat het hem niet uitmaakt of een speler Vlaming of Waal is, dat hij 

enkel en alleen selecteert op basis van sportieve kwaliteiten. P. Van Himst
200

 bevestigt deze stelling 

en benadrukt fel dat hij nooit werd beïnvloed door communautaire aspecten en steeds sportieve 

eendracht nastreefde.
201

 

 

 

a.3) Sportieve tweedracht: conclusies 

 

Het is moeilijk om bindende conclusies op te maken uit bovenstaande resultaten. De uitspraken van 

F. Colin, P. van Himst en J.-L. Donnay nemen we graag mee in ons onderzoek, maar zijn te smal om er 

een besluit op te bouwen. Wat wel blijkt uit de artikels is de strijd tussen de Waalse pers en de 

Vlaamse pers. Om uit te maken of deze twisten gebaseerd zijn op sportieve scenario’s of 

onwillekeurigheid, ligt een project mondelinge geschiedenis en een uitgebreider onderzoek voor de 

hand. We kunnen er echter niet om heen dat de Waalse pers zich sneller vragen stelt bij wissels of 

niet-selecties van Waalse spelers dan bij wissels of niet-selecties van Vlaamse spelers. En vice-versa, 

zo blijkt. Blijkbaar krijgen sportieve prestaties en tactische beslissingen een andere vertolking in de 

krant wanneer de speler uit een ander landsdeel komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 Paul van Himst speelde 81 keer in het shirt van de nationale ploeg en won 4 keer de Gouden Schoen. Hij was 
bondscoach van september ’91 tot maart ’96. 
201 Telefonisch gesprek met P. Van Himst op 12-05-2009. 
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b) Waalse pers vs. Vlaamse pers 

b.1) Inleiding 

 

 Kranten spelen een belangrijke rol in het creëren en bestendigen van een nationaal gevoel: 

“Particularly in their opinion and editorial columns, they use the nationalized syntax of hegemony, 

simultaneously speaking to and for the nation, and representing the nation in both senses of 

‘representation’. They evoke a national ‘we’, which includes the ‘we’ of reader and writer, as well as 

the ‘we’ of the universal audience.”
202

 M. Billig sluit zich vervolgens aan bij B. Anderson door het 

belang van kranten in het reproduceren van nationaliteit te benadrukken. Net zoals de twee 

Belgische subnaties zich afzetten ten opzichte van elkaar (cf. deel I) en op die manier verregaande 

staatshervormingen konden doorvoeren, lijkt dit ook het geval te zijn met de perslandschappen. De 

Vlaamse en Waalse Beweging zijn een voortreffelijk voorbeeld van hoe een bepaalde natie een 

tegen-nationalisme kan doen ontstaan, éénzelfde antagonisme bemerken we bij de twee 

perslandschappen. De Vlaamse en de Waalse pers gedragen zich als twee afzonderlijke entiteiten, 

deze “print-languages laid the bases for national concioussnesses”
203

.  

 

Aangezien de Waalse en Vlaamse pers zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen, behoort een 

conflict tussen beiden ook tot de mogelijkheden. F. Colin stelt dat beide perslandschappen zich vanaf 

de jaren ’80 duidelijk splitsen en dat dit ook voelbaar wordt tijdens de toernooien: Waalse en 

Vlaamse pers gaan niet meer gezamenlijk aan de ontbijttafel. Zo logeerde het Waals journaille tijdens 

de WK’s van ’86, ’90 en ’94 zelfs in een ander hotel dan de Rode Duivels, terwijl de voltallige Vlaamse 

pers wél intrek nam in het hotel van de Rode Duivels.
204

 Doorheen het bronnenonderzoek 

weerhielden we verschillende artikels die deze tweespalt bevestigen. 

 

 

b.2) Waalse pers vs. Vlaamse pers: artikels 

 

Artikel 115 (zie ook artikels 6, 117 en 119)   

Dagblad Le Soir 

Datering 06-06-2002 

Bladzijde 26 

Titel La nouvelle salve du Nord 

Wedstrijd 208 

Aard van het artikel Varia, column 

Selectiecriterium Titel 

Abstract De Vlaamse en Waalse pers hebben een totaal verschillende perceptie van 

                                                 
202 Billig (M.), opus cit, p. 115. 
203 Anderson (B.), Imagined Communities, p. 47. 
204 Gesprek met F. Colin in het Astrid Plaza Hotel te Antwerpen (26-03-2009). 
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de eerste match. Het aangekondigde vertrek van bondscoach Waseige naar 

Standard (hij zou zijn contract bij de bond niet verlengen) lijkt te hebben 

gezorgd voor een overdreven kritische benadering in het Noorden van het 

land. De verschillende krantencommentaren worden overlopen. 

Citaat Comme cela avait déjà été le cas au lendemain de 

l’annonce du départ de Robert Waseige pour le 

Standard, juste avant l’embarquement des Diables 

pour la Coupe du Monde, la presse du Nord et celle 

du sud du pays ont pris des voies opposées, ce 

merc redi matin, dans leurs commentaires après la 

rencontre Belgique-Japon de la veille.  

 

Het artikel wijst erop hoe de pers van het Noorden en de pers van het Zuiden verschillende 

meningen formuleren en op die manier zelfs sterk verschillende percepties verwoorden over 

sportieve prestaties. Het onderscheid tussen de twee perslandschappen bestond reeds in 1968 

(artikel 6) wanneer oefenmeester R. Goethals zijn ongenoegen laat blijken over een artikel in de 

Vlaamstalige pers. Dat R. Goethals hier expliciet verwijst naar de Vlaamstalige pers is een bevestiging 

van het vermoeden dat beide kranten wedstrijden op een andere manier interpreteren. Het bestaan 

van twee perslandschappen zorgt voor tegenstrijdige berichtgeving of het leggen van andere 

nuances in beide kranten. 

 

Het is niet zo dat de perslandschappen enkel maar bestaan, ze creëren ook nog eens communautair 

geïnspireerde debatten, binnen het kader van de Gemeenschappen. Dit merken we in volgende casi: 

 

Artikel 15 (zie ook artikels 11, 13, 14 en 33) 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 15-06-1972 

Bladzijde 1 

Titel TV-voetbal beroerde Wetstraat volle dag: Heeft match-veto weerslag op 

uitzenden van Ronde?  

Wedstrijd 62 

Aard van het artikel Nabeschouwing 

Selectiecriterium Titel 

Abstract De BRT besliste om de match België-West-Duitsland niet uit te zenden, de 

RTB deed dit wel. 

Citaat Hij zij ook nog dat BRT en RTB eenzelfde beslissing  

moesten nemen. Bij het verlaten van de Senaat 

verklaarde minister van Franse Kultuur Hanin dat de  

RTB de voetbalwedstrijd zou uitz enden. Sinds de 

kultuurautonomie zijn de instituten, 
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verantwoordelijk voor de programmatie, binnen de 

grenzen van hun taalgebied soeverein. 

(…) 

Op de vraag van onze redakteur in de Senaat of de 

regering haar veto niet zou gebruiken om de 

ongelijke behandel ing tussen de Vlaamse en de 

Franstalige kijker te voorkomen, zei de premier dat  

het regeringsvetorecht niet voor dit soort zaken 

wordt gehanteerd.  

 

Dit artikel beschrijft de nasleep van een affaire betreffende het al dan niet uitzenden van de match 

België-West-Duitsland: er waren voorafgaand aan de wedstrijd extra reclamepanelen aangebracht 

rondom het veld, de wet verbiedt dit echter. De Raad van Beheer van de B.R.T. verklaarde vrij snel 

dat ze niet van plan zijn de wedstrijd uit te zenden. De R.T.B. daarentegen besliste de wedstrijd toch 

te laten uitzenden, waarop de Waalse regeringscommissaris beroep aantekende hiertegen. De wet in 

verband met reclame wordt hier dus op een verschillende manier geïnterpreteerd door de B.R.T. en 

R.T.B.: dit is één van de eerste waarneembare conflicten tussen de Gemeenschappen betreffende 

het uitzenden van een voetbalmatch – of het interpreteren van een wet. 

 

Artikel 121 (zie ook artikels 120, 123, 124, 128, 129, 130 en 131) 

Dagblad Le Soir 

Datering 13-06-2002 

Bladzijde 24 

Titel Cartoon 

Wedstrijd 209 

Aard van het artikel Voorbeschouwend – cartoon 

Selectiecriterium Inhoud 

Abstract Bondscoach R. Waseige geeft journalist F. Colin een schop onder kont. 
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Figuur 5: Journalist F. Colin krijgt een schop onder de kont van bondscoach R. Waseige (artikel 121) 

 

Op deze cartoon zien we hoe bondscoach R. Waseige een schop onder de kont geeft van ‘Het 

Nieuwsblad’-journalist F. Colin. Enkele dagen voordien verscheen in ‘Het Nieuwsblad’ een artikel van 

de hand van F. Colin met als titel ‘Het stinkt bij de Rode Duivels’, waarin wordt verteld hoe de Rode 

Duivels af willen van hun bondscoach en zijn schrikbewind. Het artikel was de aanleiding tot één van 

de grootste persrellen in de nationale voetbalgeschiedenis (de persstop tijdens het WK ’82 komt 

aardig in de buurt, artikel 31) en plaatste de Vlaamse kranten in een slecht daglicht. F. Colin beweert 

tot op de dag van vandaag dat hij zich baseerde op gesprekken met en indrukken van spelers. Een 

journalist komt dagelijks in contact met de spelers, leeft mee met de spelersgroep en slaapt meestal 

zelfs in hetzelfde hotel. Op basis van die vergaarde informatie vond F. Colin het zijn taak om dit 

artikel te brengen, los van enige communautaire reflecties. Bovendien had F. Colin als één van de 

weinige journalisten een amicale relatie met R. Waseige, wat de publicatie van deze feiten in theorie 

enkel kan tegenhouden; de intentie van dit stuk was volgens F. Colin louter journalistiek.
205

 Snel 

stond dit ene artikel symbool voor de volledige Vlaamse pers en ontstond als het ware een Vlaams-

Waals dispuut. F. Colin stond symbool voor de Vlaamse pers, terwijl die Vlaamse pers de 

veruiterlijking was van Vlaanderen (cf. cartoon). 

 

Artikel 118 

Dagblad Le Soir 

Datering 08-06-2002 

Bladzijde 26 

Titel Cartoon 

                                                 
205 Gesprek met F. Colin in het Astrid Plaza Hotel te Antwerpen (26-03-2009). 
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Wedstrijd 207 

Aard van het artikel Nabeschouwing – cartoon 

Selectiecriterium Inhoud 

Abstract Robert Waseige heeft het moeilijk met de Vlaamse pers. 

 

 
Figuur 6: Bondscoach R. Waseige beklaagt zich over de kritiek van de Vlaamse pers (artikel 118) 
 

Deze cartoon verwijst naar de reacties van de Vlaamse pers na de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. 

De Rode Duivels behaalden een 2-2 gelijkspel, maar de Vlaamse pers vond dat de wedstrijd op een té 

defensieve manier werd aangepakt. Enkele dagen na de wedstrijd verschijnt deze cartoon in ‘Le Soir’; 

de Vlaamse pers wordt hier veralgemeend tot Vlaanderen. Hier zien we hoe de Waalse pers zich 

afzet t.o.v. de ‘Ander’, Vlaanderen als tegenpool. Het creëren van een vijandbeeld – ‘la Flandre’ – is 

opvallend. Vlaanderen wordt in het rijtje geplaatst van de sportieve tegenstanders en lijkt zo thuis te 

horen tussen de ‘landen’ die de Rode Duivels moeten bekampen op dit WK. Vlaanderen wordt hier 

dus beschouwd als een ‘vijandig land’.  

 

 

b.3) Waalse pers vs. Vlaamse pers: conclusie 

 

Een noodzakelijk element in het kader van identiteitsconstructie is de afbakening van groepen. 

Constructie van dergelijke identiteiten sluit aan bij wat B. Anderson ‘imagined communities’ 

noemt.
206

 Dat (sport)kranten dit kunnen creëren, wordt ook door M. Billig beweerd: “The newspaper 

adresses ‘us’, its readers, as if ‘we’ are all nationalists of the same state: it tells ‘us’ of ‘home’ 

                                                 
206 Anderson (B.), Imagined Communities, Londen, Verso, 1999, 224 p. 



 
 

97 
 

news.”
207

 Wij tegen zij. De tegenpool van de Vlaamse krant is de Waalse krant. M. Billig schrijft in 

diezelfde paragraaf dat er stereotypen worden toegeschreven aan de ‘wij’ en de ‘zij’ als tegenpolen. 

Deze stereotypen zijn niet meteen duidelijk uit deze artikels: de Waalse en de Vlaamse kranten gaan 

geen specifieke eigenschappen toeschrijven aan hun doelgroep. Wat wél naar boven komt in deze 

artikels is de automatische reflex om de rangen te sluiten wanneer een speler ‘niet geselecteerd’ of 

‘verkeerd behandeld’ wordt. Op die manier is het voetbal een manier om de Belgische toestand aan 

de kaak te stellen. 

 

Uit de artikels blijkt dat de vijandigheid tussen Vlaamse en Waalse kranten soms heel hoog kan 

oplaaien. De Belgische staat is onderhevig aan sterke communautaire spanningen en het voetbal lijkt 

een uitgelezen kans om stoom af te laten. De Belgische staat neemt op die manier een bijzondere 

plaats in het concept “soccer nationalism” in. Er is niet alleen sprake van een Belgische identiteit die 

heropleeft bij topprestaties, er zijn ook subidentiteiten die zich sterk profileren en zo voer geven tot 

twisten in de kranten. H. Van Goethem erkent de rol van media: “Het feit dat (…) media geheel zijn 

ingebed in de twee grote, Nederlandse en Franse taalgemeenschappen [hangt nauw samen met het 

wegvallen van een gemeenschappelijk Belgisch gevoel].”
208

 Wie aandachtig het Vlaamse en 

Franstalige nieuws volgt, krijgt de indruk dat het om twee verschillende landen gaat. Beide 

perslandschappen dragen op die manier bij tot het creëren van twee ingebeelde gemeenschappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 Billig (M), opus cit, p. 175. 
208 Van Goethem (H.), De monarchie en ‘het einde van Belgie’, p. 221. 
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c) Taal als splijtzwam 

c.1) Inleiding 

 

In het theoretisch kader van deel I gaan we reeds in op de wisselwerking tussen taal en 

nationalisme.
209

  Vanuit het taalstandpunt lijkt het logisch dat Vlamingen en Walen eigen gescheiden 

natie-staten wensen. ”After all, if they can hardly communicate with each other, how can they share 

a common identity, sense of heritage or feeling of community?”
210

 Dankzij taal kan een gemeenschap 

zich identificeren, maar tegelijk zorgt die taal voor een barrière. Vlaanderen werd pas in de jaren ’60 

eentalig door het invoeren van de taalgrens. De taalgrens deelde België definitief in vier taalgebieden 

in: het Nederlandse, het Franse en het Duitse taalgebied en het tweetalige Frans-Nederlandse gebied 

Brussel-Hoofdstad. Die opdeling is gebaseerd op het territorialiteitsprincipe en bepaalt dat in 

specifieke aangelegenheden de streektaal als officiële taal moet worden gebruikt. Vlaanderen ging 

zich hierdoor politiek en cultureel steeds meer verzelfstandigen. 

 

Zoals we reeds aangeven, benadrukt F. Colin dat een beperkte kennis van de tweede landstaal het 

aantal potentieel te interviewen spelers beperkt voor kranten aan beide zijden van de taalgrens. 

Hierdoor gaat het taalverschil subnaties in de hand werken omdat men andere sporthelden (enkel 

Franstalige of Nederlandstalige) opvoert in de kranten.
211

 Het is aangewezen om de rol van taal te 

behandelen als afzonderlijk subthema, waardoor we dit loskoppelen van de subthema’s ‘sportieve 

tweedracht’ en ‘Waalse vs. Vlaamse pers’. 

 

 

 c.2) Taal als splijtzwam: artikels 

 

Artikel 5 (zie ook artikels 3 en 32) 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 31-10-1967 

Bladzijde 11 

Titel Bondspreses Wouters: “Nog zo’n Belg die perfekt Frans spreekt.” 

Wedstrijd 41 

Aard van het artikel Nabeschouwing 

Selectiecriterium Titel 

Abstract Tijdens het banket na de wedstrijd spreekt bondsvoorzitter Wouters de 

aanwezigen toe in vlekkeloos Frans. Dit ontlokt de trainer van het Franse 

nationale elftalt enkele schampere opmerkingen. 

Citaat “En hij spreekt een smetteloos Frans!”  overtuigden 

                                                 
209 Ut supra, p. 20. 
210 Ibid., p. 14. 
211 Gesprek met F. Colin in het Astrid Plaza Hotel te Antwerpen (26-03-09). 
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de enen de anderen. De trainer van het Franse 

nationale elftal, die in de kring van journalisten 

vertoefde om zijn publiciteit te verzorgen, stond e r 

sceptisch tegenover: “Weer zo’n Belg, die het beter 

kent dan wij” , merkte hij schamper op. Toen Dugaugez 

ve rnam, dat het Frans niet de moedertaal is van de 

Belgische bondspraeses, die bovendien nog een 

stelletjes andere vreemdelingen in hun moedertaal 

kan aanspreken, bood hij spontaan zijn 

verontschuldigingen aan. Hij had uit het oog 

verloren, dat in België nie t uitsluitend Frans 

gesproken wordt en, naar zijn gevoelen, klinkt het 

Frans van zijn Belgische taalgenoten vaak ‘storend 

regionaal’! Het geval is zeer typisch om onder 

Vlamingen verteld te worden…  

 

Dat de Belgische bondsvoorzitter het Frans beheerst, ontlokt de Franse bondscoach enkele 

schampere opmerkingen. Hierbij verliest hij echter uit het oog dat de Belgische bondsvoorzitter 

Wouters een Vlaming is die het Frans zeer goed beheerst, wat dan weer positief wordt onthaald. Dit 

voorval wordt door de auteur van het artikel afgeschilderd als “zeer typisch om onder Vlamingen [te 

vertellen]”. Op het moment dat dit artikel verschijnt, is de taalwetgeving in België nog in volle 

evolutie. 

 

Artikel 84. 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 27-06-1994 

Bladzijde 10 (extra sportbijlage) 

Titel Taalles voor Scifo 

Wedstrijd 169 

Aard van het artikel Nabeschouwend - lezersbrief 

Selectiecriterium Titel 

Abstract Scifo doet er goed aan interviews in het Nederlands te geven. 

Citaat Maar wat doet het me altijd goed als ik Preu d’homme 

en Albert hoor antwoorden in mijn eigen Vlaamse 

taal. Dat Scifo daar maar eens een voorbeeld aan 

neemt.  

 

Deze lezersbrief geeft het verlangen van een lezer weer om Waalse spelers in het Vlaams te horen 

praten. Net zoals van de bondscoach (artikel 110, cf. infra) verwacht men ook van de spelers dat ze 
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beide landstalen behoorlijk beheersen. Zoals we hierboven aangeven
212

, worden spelers omwille van 

praktische redenen hoofdzakelijk in hun eigen taal geïnterviewd. Een degelijke kennis van de tweede 

landstaal is zowel bij journalisten als spelers dikwijls afwezig, waardoor Waalse en Vlaamse media uit 

een andere spelersreserve gaan putten. Op die manier worden steeds dezelfde spelers opgevoerd in 

de krant en ontstaan sterk gescheiden perslandschappen. 

 

Artikel 110 (zie ook artikels 50, 69, 81, 84 en 116) 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 02-06-2002 

Bladzijde 6 

Titel Perfect tweetalig 

Wedstrijd 207 

Aard van het artikel Voorbeschouwend – lezersbrief 

Selectiecriterium Titel 

Abstract Bondscoach R.Waseige beheerst de Vlaamse taal niet, wat hem niet in dank 

wordt afgenomen. 

Citaat Mevrouw Waseige is er blijkbaar stellig van 

overtuigd dat haar man perfect tweetalig is. Als 

mevrouw Waseige iemand wil horen die perfect 

tweetalig is, moet ze maar eens bij Louis M ichel 

gaan. Dat is tenminste een echte Belg. Dat de 

Vlaamse pers Robert Waseige nooit heeft aanvaard 

omdat hij een Waal is, lijkt me een beetje 

overroepen. Wees gerust mevrouw: indien de volgende  

bondscoach een Vlaming zou zijn die Frans spreekt 

zoals Robe rt Vlaams, dan krijgt ook die niet veel 

krediet bij de Franstalige pers.  

 

Tweetaligheid is een onuitgesproken vereiste voor een Belgische bondscoach. Het unitaire karakter 

van de nationale voetbalploeg lijkt een bondscoach te eisen die zowel het Frans als het Nederlands 

beheerst. Vlaamse en Waalse pers vergroten deze taalkwestie dikwijls tot een diepgaand probleem, 

of tot expliciet Vlaams-Waalse tegenstellingen die een fundamentele oorsprong kennen. Zoals deze 

casus aangeeft, zijn er ook lezersbrieven (artikels 116 en 84) die hun taaleisen scherp formuleren. De 

Waalse pers voelt zich verongelijkt omdat het Nederlands van bondscoach R. Waseige niet voor vol 

wordt aanzien. De taalkwestie speelt omgekeerd veel minder, omdat Vlaamse bondscoaches dikwijls 

over een degelijke basiskennis van het Frans beschikken – wat een historische oorsprong heeft. Deze 

taalkwestie belemmert een eendrachtig geloof bij de Rode Duivels. 

 

 

                                                 
212 Ut supra, ‘Sportieve discussies’. 
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c.3) Taal als splijtzwam: conclusies 

 

Ondanks het invoeren van een taalgrens en de opdeling van België in vier officiële taalgebieden, 

beheersen nog steeds veel Vlamingen het Frans goed tot uitstekend, zeker in 1967 (het jaar waarin 

artikel 5 verscheen). 

 

Taaleisen lagen kort na de oprichting van België aan de basis van de eerste subnationale bewegingen. 

Dat de taalproblematiek tot op vandaag zo’n issue is, hoeft gezien haar historische belang niet te 

verbazen. Uit bovenstaande bronnen blijkt dat ‘Het Nieuwsblad’ veel waarde hecht aan de 

Nederlandse taal. Andersom is dit veel minder het geval ten zuiden van de taalgrens; de matige tot 

goede kennis van het Frans van Vlaamse bondscoaches en spelers speelt hier ongetwijfeld een rol in. 

Eerder focust de Waalse krant zich op de vernederende reacties jegens Walen die – in hun ogen – 

meer dan behoorlijk Vlaams praten, maar hiervoor niet worden geapprecieerd door de Vlaamse pers. 

Een belangrijke vaststelling is dat kranten voornamelijk spelers interviewen in de landstaal van hun 

lezers, omdat ook de journalisten slechts een beperkte kennis van de tweede landstaal hebben. Dit 

draagt bij tot de vorming van gescheiden perslandschappen. 
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d) Een einde aan de landencompetities ? 

d.1) Inleiding 

 

In deel I werd reeds gesteld hoe de natie-staat een nieuwe positie krijgt toegemeten.
213

 Er is niet 

alleen sprake van een failliet van de natie-staat, maar tegelijk van een heropleving. Deze heropleving 

tekent zich vooral af tijdens sportwedstrijden “where masses of people become highly emotional in 

support of their national team”
214

. Daarnaast speelt de globalisering een dubbele rol omdat ze 

regionale identiteiten gaat benadrukken, waardoor het nationalisme een schuilhaven kan bieden 

binnen een supranationale omgeving. We benadrukten dat de band tussen individu en natie zich 

vooral manifesteert bij de viering van nationale symbolen of evenementen, zoals bv. 

voetbalwedstrijden. Het betreft een interessante oefening om de positie van de natie-staat te 

bespeuren in de bronnen. 

 

 

 d.2) Een einde aan de landencompetities: artikels 

 

Artikel 95 (zie ook artikels 89 en 102) 

Dagblad Le Soir 

Datering 13-06-1998 

Bladzijde 22 

Titel Les équipes nationales n’existeront bientôt plus. 

Wedstrijd 191 

Aard van het artikel Column 

Selectiecriterium Titel 

Abstract De auteur voorspelt dat het één van de laatste WK’s ooit wordt. 

Citaat Les premières rencontres à peine bouclées, il n’est  

pas trop tôt pour risquer un pronostic général: le 

coupe du monde vit l’une de ses dernières 

competitions sous la forme des equips nationals. 

N’entrons pas dans des considerations de café du 

Commerce opposant à l’exaltation du drapeau la 

nécessité de la fête et à la bêtise du nationalism 

le role cathartique du simulacra belliqueux.  

 

Dit artikel stelt dat kampioenschappen met landenteams langzaamaan verdwijnen. Ook artikels 89
 
en 

102 bemerken een desintegratie van nationale identiteit, waardoor nationale voetbalteams hun 

functie als symbool van de natie verliezen. Dit sluit aan bij het ‘shrinking state’-concept en wijst er op 

hoe de burger direct contact met de staat verliest. Tegelijk erkennen we een heropleving van de 

                                                 
213 Ut supra, p. 22 
214 Kellas (J.G.), The politics of nationalism and ethnicity, p. 21. 
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natie-staat op momenten waar mensen uiting kunnen geven aan hun gevoelens van nationale 

identiteit. Deze ‘recultivering’ van nationale identiteit kan perfect samengaan met wedstrijden van 

het nationaal voetbalelftal (“soccer nationalism”) en geldt als tegengewicht voor de beweringen in 

dit artikel. 

 

Artikel 108 

Dagblad Le Soir 

Datering 01-06-2002 

Bladzijde 9 

Titel Le Mondial, refuge de l’idéal sportif? 

Wedstrijd 207 

Aard van het artikel Beschouwend – interview 

Selectiecriterium Titel 

Abstract Er wordt gesteld hoe natie-staten terrein verliezen door de mondialisering, 

maar dat voetbal hieraan weerstaat. 

Citaat “La mondialisation est la suppression ou la 

modification des notions de temps et d’espace par l a 

suppresion des distances . Or un bon tiers de 

l’humanité assistera à la finale de la Coupe du 

Monde, quels que soient les pays opposés.” 

(…)  

“Si la mondialisation s’est attaquée à l’Etat-

nation, ce n’est pas le cas du football. Les equipe s 

nationales deviennent le refuge d’un spo rt dans 

lequel l’argent a toujours plus d’importance. (…) 

Les equipes nationales sont donc porteuses 

d’identité.”  

 

Dit artikel beweert dat de mondialisering geen invloed heeft op voetbal. Hoewel voetbal een sport is 

geworden waar Koning Geld heerst, blijven nationale ploegen een vluchthaven voor het beleven van 

ware emoties. Dit kan aansluiten bij onze beweringen supra waar we stellen dat globalisering wél als 

katalysator kan functioneren in het creëren of bestendigen van nationalisme.
215

 Wanneer 

globalisering of mondialisering evolueren, dan worden regionale en lokale verschillen benadrukt, 

waardoor het nationalisme een constante kan blijven. We kunnen dus stellen dat nationale ploegen 

een vluchthaven blijven voor het beleven van ware emoties, dankzij – het artikel beweert ‘ondanks’ – 

de mondialisering en globalisering. 

 

De herpositionering van de natie-staat heeft blijkbaar geen invloed op het beleven van emoties bij 

wedstrijden van het nationaal voetbalteam, iets wat ook J.G. Kellas beweert: “the most popular form 

                                                 
215 Ut supra, p. 24. 
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of nationalist behaviour in many countries is in sport, where masses of people become highly 

emotional in support of their national team”
216

. Datzelfde geluid horen we bij M. Reynebeau, die stelt 

dat de Belgische bevolking zich zelden tot heftige patriottische gevoelens laat bewegen, “tenzij ze 

aan sporthelden of geliefde vorsten kunnen worden vastgehaakt.”
 
Hij maakt hier echter een cruciale 

toevoeging: “maar dan overstijgen ze nauwelijks de anekdotiek.”
 217

 We integreren dit in onze 

besluitvorming. 

 

 

d.3) Een einde aan de landencompetities: conclusies 

 

Bovenstaande artikels zijn een mooie weergave van de gangbare stelling dat sportwedstrijden 

kunnen zorgen voor een spontane, maar tijdelijke, heropleving van nationalisme binnen de context 

van een desintegrerende nationale identiteit. Zoals we supra stellen, gaat het hier om een 

herbeleving van sociale identiteit, en niet zozeer om een politiek gebeuren.
218

 

 

Een belangrijke nuance in de Belgische context is dat het ‘oude’ nationalisme (de Belgische identiteit) 

zich niet of nauwelijks afzet tegen een andere natie of landenteam, maar dat de subnaties van dat 

‘oude’ nationalisme zich afzetten t.o.v. elkaar. De ‘oude’ natie leeft weliswaar op bij uitzonderlijke 

resultaten maar de ‘nieuwe’ subnationale spanningen verdwijnen niet, integendeel, ze worden 

versterkt omdat voetbal dergelijk sterke emoties oproept. We stellen dat de Rode Duivels ons zo 

bewust maken van het bestaan van subnationale identiteiten. Wanneer die identiteiten in de 

dagelijkse praktijk aan bod komen, gaan kranten deze tijdens kampioenschappen of belangrijke 

wedstrijden nog meer tegen elkaar uitspelen. Het unitaire karakter van de Rode Duivels leent zich 

uitstekend voor het creëren van polemieken. Deze opmerking sluit aan bij de commentaar die we 

reeds eerder maakten: “soccer nationalism” heeft een dubbele bodem en is zowel verzoenend als 

tweedrachtig. 

 

De beweringen in deze artikels zijn te smal om te besluiten dat landencompetities stilaan verdwijnen. 

Evenmin kunnen we stellen dat het tegengestelde onwaar is. We baseren ons bijgevolg op andere 

subthema’s om deze stelling te bevestigen of ontkrachten.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216 Kellas (J.G.), opus cit., p. 21. 
217 Reynebeau (M.), opus cit, p. 417. 
218 Ut supra, p. 24. 
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e) Diables Rouges vs. Rode Duivels 

e.1) Inleiding 

 

Dit subthema raakt verschillende situaties aan die allen aansluiten bij een polariseren van Waalse en 

Vlaamse spelers. Soms lijkt het alsof er niet één nationale voetbalploeg is, maar dat er ook Diables 

Rouges en Rode Duivels zijn die inherent van elkaar verschillen en worden uitgespeeld tegen elkaar. 

Wedstrijden van de nationale voetbalploeg gaan de subidentiteiten op die manier net versterken, in 

plaats van verzoenend op te treden onder de koepel van een Belgische identiteit. Om een antwoord 

te bieden op deze vaststelling, plaatsen we enkele geselecteerde bronnen onder elkaar. 

 

 

e.2) Diables Rouges vs. Rode Duivels: artikels 

 

Artikel 12 (zie ook artikels 23, 30, 36, 45 en 80) 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 02-10-1972 

Bladzijde 12 

Titel Vlaanderen-Noorwegen! 

Wedstrijd 64 

Aard van het artikel Voorbeschouwing 

Selectiecriterium Titel 

Abstract Onder de 16 geselecteerden voor de wedstrijd tegen Noorwegen bevindt 

zich slechts 1 franstalige speler. 

Citaat Toen het Belgisch nationale elftal, voor de tweede 

helft van de interland tegen Nederland in de ‘hel’ 

te Deurne nagenoeg tien jaar geleden, uits luitend 

spelers van Sporting Anderlecht bevatte, was dat ee n 

voorgaande in de geschiedenis van het Belgisch 

voetbal. Een dubbel rekord, want voor de eerste kee r 

ook bestond ons nationaal elftal uitsluitend uit 

vlaamstalige spelers. Jean Trappeniers verving na de 

rust de Luikenaar Guy Delhasse in het doel. 

 

Wegens de onbeschikbaarheid van een stel 

internationalen tegen Noorwegen, kan dat tweede 

rekord woensdagavond verbeterd worden. Immers, tot 

de kern van zestien spelers behoort slechts één 

Franssprekende, nl. de naar de Nederlandse naam 

luisterende Robert Roosbeek die, als doelman van 

Sporting Charleroi, op het bankje gaat zitten en de  
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verbetering van het record slechts kan voorkomen al s 

hij voor Luc Sanders invallen moet.  

 

Het was in de jaren ’70 en ’80 geen uitzondering dat er slechts enkele of geen Waalse spelers werden 

geselecteerd voor de nationale voetbalploeg. Waalse clubs waren financieel minder vermogend en 

organisatorisch niet zo uitgebouwd als de Vlaamse, waardoor minder Waalse spelers doorstootten 

naar de top van het nationaal voetbal. Het was wel zo dat de nationale voetbalploeg soms bestond 

uit enkel maar spelers van RSC Standard, RSC Anderlecht of Club Brugge KV, maar het aantal Waalse 

spelers kende hierdoor geen spectaculaire stijging.  

 

Ook artikel 36 verwijst naar het onevenwicht. De Waalse krant ‘Le Soir’ benadrukt in het bewuste 

artikel echter dat ze geen communautaire oorzaak zoeken achter deze situatie, maar dat ze de 

toestand van het Waalse voetbal reeds verschillende keren hebben betreurd. Deze artikels sluiten 

aan bij 2.1 Sportieve tweedracht. Het grote verschil is dat deze artikels geen communautaire 

problemen najagen in die vaststelling, terwijl de artikels onder het subthema ‘sportieve tweedracht’ 

de bondscoach verwijten spelers enkel en alleen te selecteren op basis van de Gemeenschap waaruit 

ze afkomstig zijn. De artikels 12, 23, 30 en 80 stellen enkel vast dat Vlaanderen of Wallonië 

oververtegenwoordigd zijn in de selectie van de Rode Duivels, zonder hier gewichtige uitspraken 

over te doen. 

 

Artikel 23 

Dagblad Le Soir 

Datering 29-04-1981 

Bladzijde 15 

Titel Foto 

Wedstrijd 100 

Aard van het artikel Voorbeschouwend – Foto 

Selectiecriterium Onderschrift 

Abstract Het onderschrift van een foto van Michel Renquin en Michel Preud’homme 

stelt dat het de enigste twee Walen in de nationale ploeg zijn. 

Citaat Michel Renquin et Michel Preud’homme, les deux seul s 

Wallons de cette équipe belge. Leur tâche ne sera 

pas simple devant les assauts qui déferleront vers 

notre but.  
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Figuur 7: M. Renquin en M. Preud’homme zijn klaar voor de wedstrijd tegen Frankrijk (artikel 23)  

 

Op deze foto zien we de Walen M. Renquin en M. Preud’homme, het onderschrift in de krant zegt 

dat ze ‘les deux seuls Wallons’ zijn. We kunnen hieruit concluderen dat er een subnationaal 

bewustzijn is en dat de kranten belang tonen in het aantal Walen/Vlamingen dat de nationale 

voetbalploeg telt. Het aantal Walen of Vlamingen in de nationale ploeg wordt expliciet benadrukt. Dit 

is een vanzelfsprekende bevestiging van wat deel I ons duidelijk maakt: de Waalse en Vlaamse 

subnationaliteit zijn in België sterk ontwikkeld. 

 

Artikel 140 (zie ook artikels 10, 37, 92, 141, 142, 143, 144, 145, 147) 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 16-08-2007 

Bladzijde 6-7 

Titel Communautaire problemen? Alleen als we verliezen. 

Wedstrijd 237 

Aard van het artikel Voorbeschouwing 

Selectiecriterium Titel 

Abstract Verdediger Vincent Kompany stelt communautaire problemen mee 

verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten en negatieve sfeer bij de 

Rode Duivels. 

Citaat Werd hij geïnspireerd door de met communautaire 

bezaaide valkuilen en daardoor moeizame 

regeringsgesprekken op Hertoginnedal?  

(…)  

Kompany in de Concentra-kranten: ”In de nationale 

ploeg is er een communautair probleem. We trekken 
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niet aan hetzelfde koord en daar moet iets aan 

gedaan worden. Als ik het objectief bekijk, dan kan  

ik alleen maar zeggen dat er geen eenheid is.”  

(…)  

Er zijn er dus die er zich wel iets van aantrekken.  

Zoals Anthony Vanden Borre. “E r is echt een 

scheiding tussen Vlamingen en Walen. Iedereen is 

vriendelijk hoor, maar toch voel je dat we niet aan  

hetzelfde zeel trekken.”  

(…)  

Benjamin De Ceulaer (…) beschreef wat er gebeurde na 

de 1-3 nederlaag tegen Oekraïne. “Het probleem in 

België i s nog altijd het verschil tussen Vlaamse en 

Franstalige spelers.” , aldus de Ceulaer. “Door de 

nonchalance van een Waal liepen we het EK mis, ik 

kon hem op dat moment wel in elkaar slaan.  (…) 

Waarom geen twee nationale teams?” 

(…)  

Gewezen Rode Duivels Luc Nilis sprak er tijdens zijn 

carrière nooit over maar laat er, sinds het slecht 

gaat, geen twijfel over bestaan. “België is een land 

met twee verschillende culturen”.  

(…)  

Voor het WK 1986, het succesvolste voor de Rode 

Duivels ooit, dreigde er ook een comm unautair 

conflict. Guy Thys had de Waalse publiekslieveling 

Alex Czerniatynski thuisgelaten en Waregem- spelers 

als Danny Veyt en Filip Desmet meegenomen. Ook dat 

kreeg de Vlaming Thys op zijn kop toen het in de 

eerste ronde niet vlotte. Toen José Happart i n een 

jaar later in oktober 1987 met Voeren een 

regeringscrisis uitlokte en Wilfried Martens met 

communautair gehakketak ten val bracht, riep iemand  

dat Guy Thys dat wel zou oplossen.  

 

Deze communautaire rel mag gerust beschouwd worden als één van de meest intense en de – dit is 

opvallend – meest politiek geïnspireerde in de geschiedenis van de nationale voetbalploeg. De 

uitspraken van verdediger V. Kompany kaderen in de politieke crisis die België op dat moment 

maandenlang in de ban hield.
219

 V. Kompany haalt aan dat er geen ‘eenheid’ meer is. De keuze voor 

het woord ‘eenheid’ is niet toevallig, de Belgische Grondwet stipuleert namelijk het volgende: “La 

nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique 

                                                 
219 Ut supra, p. 37. 
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avec la légende: l’Union fait la Force.”
220

 Deze uitspraak
221

 werd ook in de volksmond al snel 

overgenomen en werd meermaals gekoppeld aan de nationale voetbalploeg die als unitair symbool 

meer dan ooit de ‘eenheid’ vertegenwoordigde.  

 

De andere interviews in het artikel benadrukken het mentaliteit- en cultuurverschil tussen Vlamingen 

en Walen. Er is écht sprake van twee verschillende werelden, ofte twee verschillende naties, aldus de 

geïnterviewden. Beloftespeler B. De Ceulaer oppert zelfs om met twee nationale ploegen te spelen, 

iets wat infra aan bod komt (artikels 125 en 148). 

 

Het artikel besluit met een relativerende noot door te stellen dat communautaire problemen volledig 

samenhangen met de sportieve resultaten. Hierbij wordt verwezen naar het WK ’86 (waar de Rode 

Duivels de halve finales bereikten) dat van start ging met een communautaire rel over de niet-

selectie van de Waalse speler A. Czerniatynski. Uiteindelijk zou bondscoach G. Thys – die door de 

Waalse pers negatief werd bejegend wegens de niet-selectie van hún Waalse speler – een 

vedettestatus verwerven en ging hij symbool staan voor de eenheid van het land.  

 

Artikel 148 (zie ook artikels 93, 125, 126, 138 en 146) 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 14-11-2007 

Bladzijde 3 

Titel Rode Duivels lachen met splitsing 

Wedstrijd 241 

Aard van het artikel Voorbeschouwend – foto 

Selectiecriterium Foto 

Abstract De Rode Duivels fantaseren over een mogelijke Vlaamse en Waalse nationale 

voetbalploeg. 

Citaat Wij deden zelf de oefening van de gekscherende 

Duivels en kwamen uit op de twee bovenstaande 

elftallen. Met één heikel punt wisten we geen goede  

raad: drie spelers die afkomstig zijn uit Brussel: 

Vincent Kompany (Hamburg SV), Faris Haroun (RC Genk ) 

en Gaby Mudingayi (Lazio Roma). Zij zullen zelf 

moeten kiezen of ze Duivel of Diable worden.  

                                                 
220 Artikel 193 van de Belgische Grondwet. 
221 De commissie belast met het uitwerken van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de 
voornaamste wetten en besluiten heeft zich vanaf 1954 gebogen over de vertaling van deze uitspraak. Doorheen 
een uitgebreide taalkundige argumentatie wordt uitgelegd waarom de vertaling ‘Eendracht maakt macht’ 
gerechtvaardigd is – de commissie verliest hier echter uit het oog dat men in België al van ‘Eendracht maakt 
macht’ sprak, vóór men ‘L’Union fait la force’ schreef. 
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Figuur 8: Naar aanleiding van de communautaire crisis die België doormaakt, stelt ‘Het Nieuwsblad’ een 
Waalse en een Vlaamse nationale ploeg samen. (artikel 148)  
 
Enkele maanden na de communautaire rel rond V. Kompany (zie o.a. artikel 140) verschijnt 

bovenstaand artikel in de krant. Ook dit artikel hoort thuis in de politieke impasse waarin België 

verzeild was geraakt en heeft dus een politiekgeïnspireerde inslag. Op de vraag of ze wakker liggen 

van de politieke problemen en de eventuele splitsing van België, antwoorden de spelers dat ze in de 

kleedkamer grappen over een eventuele Vlaamse en Waalse voetbalploeg. Vervolgens stelt ‘Het 

Nieuwsblad’ een Vlaamse en een Waalse voetbalploeg op, als voorbeeld van hoe het zou kunnen zijn. 

Het is opvallend dat dit artikel op pagina 3 staat, wat één van de belangrijkste – en meest bekeken – 

pagina’s van een krant is. Hoewel dit artikel lijkt thuis te horen in de sportpagina’s of in de rubriek 

satire of ironie, plaatst men het hier wél op een gewichtige pagina in de krant. De politieke crisis 

waarin België verkeert, verspreidt zich als een olievlek over alle facetten van het maatschappelijk 

leven en tast bijgevolg ook de nationale voetbalploeg aan. Het mag eigenlijk niet verbazen dat één 

van de laatste unitaire (sport)symbolen in vraag wordt gesteld, ook al gaat het om een hypothetisch 

en ironisch artikel. Niet alleen worden binnen de nationale voetbalploeg verschillen gemaakt tussen 

‘Waals’ en ‘Vlaams’, beide voetballandschappen worden als twee verschillende werelden gezien. 
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Artikel 138 

Dagblad Het Nieuwsblad 

Datering 11-10-2005 

Bladzijde 1 (uitneembare sportkatern) 

Titel Vlaanderen wil Vandereycken, Wallonië wil Wilmots 

Wedstrijd 228 

Aard van het artikel Voorbeschouwing 

Selectiecriterium Foto 

Abstract Het land lijkt in tweeën gesplitst: Vlaanderen wil Vandereycken als 

bondscoach, Wallonië wil Wilmots. 

 

 
Figuur 9: R. Vandereycken en M. Wilmots worden tegen elkaar uitgespeeld als kandidaat-bondscoaches. 
(artikel 138) 
 

Deze vrij spectaculaire frontpagina toont links de Vlaming R. Vandereycken en rechts de Waal M. 

Wilmots, beiden geflankeerd met de vlag van hun Gemeenschap. Het land is als het ware verdeeld 

door de voorkeur voor nieuwe bondscoach. De Waalse pers vraagt om M. Wilmots als nieuwe coach, 

in de Vlaamse pers is de algemene teneur dat R. Vandereycken een ideale bondscoach zou zijn. Het is 

niet de eerste en niet de laatste keer dat de keuze of de behandeling van een bondscoach sterk 

verschilt in Waalse en Vlaamse pers. 

 

Artikel 39 (zie ook artikels 34, 40, 43, 44, 52, 66, 68, 70, 71, 72, 80, 82 en 85)  

Dagblad Le Soir 

Datering 25-04-1983 

Bladzijde 9 
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Titel Guy Thys: “Cette semaine, l’équipe nationale doit avoir priorité absolue! 

Wedstrijd 111 

Aard van het artikel Voorbeschouwing 

Selectiecriterium Inhoud 

Abstract Guy Thys heeft de ploeg bekendgemaakt waarmee de Rode Duivels tegen de 

D.D.R. zullen aantreden. Luc Millecamps behoudt zijn plaats in het team. 

Citaat Avant d’aller en Allemagne de l’Est,j’avais donné la 

préférence à Luc Millecamps sur Jos Daerden, parce 

que c’était un match de déplacement que nous ne 

pouvions pas perdre. J’aurais donc pu inverser les 

rôles aujourd’hui. Mais j’estime que le Flandrien a  

bien fait son travail là-ba s, et qu’il ne mérite pas 

d’être éliminé.  

 

Dit is het allereerste artikel in onze geraadpleegde bronnen waar de verwijzing ‘flandrien’
222

 wordt 

gebruikt. Het voetbal kent dus geenszins een vergelijking met het wielerflamingantisme dat in het 

interbellum welig tierde, met journalist K. Van Wijnendaele als gangmaker.
223

 We vonden het 

opvallend dat een begrip als ‘flandrien’ hier pas voor de eerste keer opduikt in voetbalverslaggeving. 

Vanaf deze datum (1983) vinden we ettelijke artikels waarin spelers betiteld worden met het prefix 

Waals/Vlaams, terwijl dit voorheen niet het geval was. In een artikel dat enkele dagen later verschijnt 

(artikel 40) wordt de Vlaamse speler E. Gerets zelfs ‘onze Leeuw van Vlaanderen’ genoemd. Deze 

verwijzing naar het mythische boek
224

 van H. Conscience is een toonvoorbeeld van hoe een boek dat 

oorspronkelijk deel was van een nationale identiteit, deel gaat worden van de Vlaamse subidentiteit 

en zo wordt ingekapseld in de historische legitimering van de Vlaamse Beweging.
225

 Het lijkt erop dat 

de verdergaande autonomie van de Gemeenschappen een sterkere subidentiteit creëert, waardoor 

spelers meer en meer aangeduid worden met hun Gemeenschapsoorsprong, terwijl daarvoor werd 

verwezen naar ofwel hun club ofwel hun stad van herkomst. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222 ‘Flandrien’ is een term die ontstond in de Vlaamse wielerjournalistiek van de jaren ‘20. Een ‘flandrien’ is een 
wielrenner die de koers hard maakt door voortdurend te kiezen voor de aanval en zo de tegenstander probeert af 
te matten. De term verwijst oorspronkelijk naar Belgische baanwielrenners die zich als halve wilden op de 
velodroom stortten en de populariteit van het baanwielrennen zo wisten uit te bouwen. Later ging de term 
‘flandrien’ vooral verwijzen naar wegwielrenners met een tomeloze aanvalsdrift die blijven beuken tegen de 
weerelementen. Bekendste voorbeelden zijn Cyrille van Hauwaert, Lucien Buysse, Poeske Scherens en Briek 
Schotte. 
223 Backelandt (F.), Ons rijke Vlaamse wielerleven en het wielerflamingantisme, 2004. 
224 Conscience (H.), De Leeuw van Vlaanderen, s.l., 1838., s.p. 
225 Ut supra, p. 28. 
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e.3) Diables Rouges vs. Rode Duivels: conclusies 

  

We onderscheiden in dit subthema drie soorten artikels. Een eerste groep artikels (o.a. 12 en 23) 

handelt over het aantal Vlaamse vs. Waalse spelers in de nationale ploeg. Deze artikels doen geen 

inhoudelijke uitspraken over de vaststellingen; de reden dat we deze artikels selecteren ligt in het 

feit dat de artikels expliciet aangeven hoeveel spelers van welke Gemeenschap geselecteerd zijn. De 

tweede groep artikels (o.a. 140, 148 en 138) heeft het over het Vlaamse vs. het Waalse 

voetballandschap. In navolging van politieke beslissingen lijkt zelfs een splitsing in Vlaamse Duivels en 

Waalse Diables tot de mogelijkheden te behoren. De moeilijke regeringsvormingen en 

communautaire twisten krijgen een weerslag in het voetbal wanneer V. Kompany roept dat er geen 

eenheid meer is bij de Rode Duivels. Eens te meer gaat de nationale voetbalploeg subnationaliteiten 

benadrukken, in plaats van deze te verzoenen – of creëren de kranten die perceptie. Opvallend is dat 

deze artikels sterk politiek geïnspireerd zijn, wat geen voorgaande kent in eerdere artikels. Een derde 

artikelgroep binnen dit subthema zijn alle artikels waarnaar wordt verwezen bij artikel 39. Hieruit 

blijkt dat spelers worden aangeduid met hun Gemeenschapsoorsprong; ook dit wijst op het bestaan 

en bewustzijn van twee gemeenschappen. Het gebruik van het prefix ‘Waals’ of ‘Vlaams’ is een 

opvallende tendens die zich aftekent vanaf de jaren ’80, naast het gebruik van sterk beladen 

woorden als ‘flandrien’ of ‘Vlaamse leeuw’. De verdergaande autonomie van de Gemeenschappen 

zorgt ervoor dat er een sterkere subidentiteit ontstaat. 
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f) Momenten van crisis: tussentijdse conclusies 

 

Dit tweede thema ‘Momenten van crisis’ besteedt aandacht aan die momenten waarop de kranten 

berichten over tweespalt, communautaire spanningen of wanneer uit het artikel blijkt dat de krant 

het subnationale bewustzijn weerspiegelt. We laten ons algemeen besluit voorafgaan door 

onderstaand beknopt overzicht van de gedane bevindingen aan de hand van deze ‘Momenten van 

crisis’. 

 

-  De artikels tonen aan dat er sprake is van sportieve discussies. We stellen vast dat Waalse 

pers zich sneller vragen stelt bij wissels of niet-selecties van Waalse spelers dan bij wissels of 

niet-selecties van Vlaamse spelers, en omgekeerd. Sportieve prestaties krijgen een andere 

vertolking in de krant wanneer de speler uit een ander landsdeel komt, hoewel deze 

vaststelling verder onderzoek vereist. 

- Het tweede subthema Vlaamse pers vs. Waalse pers focust op de onderlinge conflicten 

tussen beide perslandschappen. Uit de artikels blijkt dat beide perslandschappen op die 

manier bijdragen tot het creëren van twee ingebeelde gemeenschappen. 

- Taal als splijtzwam gaat als derde subthema in op de rol die taal kan spelen in de vorming van 

gemeenschappen. Een belangrijke vaststelling is dat kranten voornamelijk spelers 

interviewen in de landstaal van hun lezers, omdat ook de journalisten slechts een beperkte 

kennis van de tweede landstaal hebben – uit praktische overwegingen dus. Hoedanook 

draagt dit bij tot de vorming van gescheiden perslandschappen. 

- Onze geselecteerde artikels kunnen geen antwoord geven op de stelling dat er een einde aan 

de landencompetities kan komen. We stellen vast dat de ‘oude’ natie opleeft bij goede 

resultaten, maar tezelfdertijd worden subnationale spanningen versterkt omdat voetbal zo’n 

sterke emoties oproept. Onze alternatieve interpretatie van het concept “soccer 

nationalism” sluit hierbij aan. 

- Het vijfde subthema Diables Rouges vs. Rode Duivels gaat dieper in op de vorming van twee 

gescheiden voetballandschappen. Uit de artikels kunnen we opmaken dat het aantal Vlaamse 

vs. het aantal Waalse spelers in de nationale voetbalploeg wel degelijk een issue kan zijn. 

Daarnaast valt het op hoe politieke moeilijkheden op een bepaald moment een reactie 

losweken bij Rode Duivels. Een derde vaststelling is dat de verdergaande autonomie van de 

Gemeenschappen een sterkere subidentiteit teweegbracht, waardoor de kranten spelers 

explicieter gaan benoemen, verwijzend naar hun gemeenschapsoorsprong. 
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Hoofdstuk 4: Besluit 

 

 

 

Hoe verhouden de Rode Duivels zich tot de verschillende Belgische (sub)identiteiten en hoe is 

hun relatie tot de verschillende staatshervormingen? Het was de centrale onderzoeksvraag waarmee 

we dit onderzoek startten. Om het geheel te structureren, kozen we ervoor enkel officiële 

wedstrijden te analyseren, en dit vanaf de eerste internationale landencompetitie (eindronde 

Olympische Spelen, 29 augustus 1920) tot en met de allerlaatste wedstrijd voor dit onderzoek van 

start ging (kwalificatiewedstrijd Europees Kampioenschap, 15 oktober 2008). Onze bronnen zijn de 

kranten ‘Le Soir’ en ‘Het Nieuwsblad’: beide zetten sterk in op sportverslaggeving en waren 

afgelopen eeuw de grootste Belgische kranten in oplage. 

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, stelden we volgende subvragen op: hoe 

evolueerde de structuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB); hoe kunnen nationale 

voetbalwedstrijden voor een recultivering van nationale identiteit zorgen; zijn de Rode Duivels een 

speelbal in handen van nationale identiteiten; welke impact hebben de verschillende 

staatshervormingen op de Rode Duivels; welke invloed ondervinden de Rode Duivels van politieke 

incidenten. 

 

De vaststelling dat er eind 2008 een vzw Vlaamse Voetballiga werd opgericht, was een 

opstapje naar ons onderzoek. Aan de hand van literatuur en van enkele bronnen interpreteerden we 

deze beginnende federalisering van de KBVB als een logisch antwoord op de politieke actualiteit van 

een federale staat; het is niet veel meer dan een kreet om afdoende financiële middelen en een 

aanpassing aan een politieke realiteit. Een vergelijking met de ideologische aspiraties van de 

flamingantische Vlaamsche Voetbalbond uit de jaren ’30 gaat dan ook niet op. De periode van 

oprichting van de vzw Vlaamse Voetballiga valt samen met het einde van ons onderzoek, nl. eind 

2008 – waardoor deze stichting bij onze afbakening een zekere symboolwaarde krijgt.  

 

In de bronnenanalyse maakten we gebruik van een eigenhandig opgestelde onderverdeling, 

zijnde twee thema’s: momenten van eendracht en momenten van crisis. Telkens zijn er vijf 

subthema’s. Enerzijds: 1. Brabançonne, 2. Vlag, 3. Vorst, 4. Regering en 5. Expliciete verwijzingen. 

Anderzijds: 1. Sportieve discussies, 2. Waalse vs. Vlaamse pers, 3. Taal als splijtzwam, 4. Een einde 

aan landencompetities en 5. Diables Rouges vs. Rode Duivels. We stelden ons initieel de vraag of de 

Rode Duivels sinds 1920 steeds een nationaal symbool zijn geweest. Eerste onderzoeksresultaten 

wijzen ons er op dat wedstrijden van de Rode Duivels samengaan met symbolen zoals de 

Brabançonne, de nationale vlag, het Koningshuis en de nationale regering. We constateren dat de 

Brabançonne en de nationale driekleur, ondanks een verminderde symboolwaarde, vandaag nog 

steeds versmelten met de nationale voetbalploeg: wat in 1920 het geval was, is ook in 2008 het 

geval. Het opruiende karakter en de intense emoties die in 1920 samengingen met deze symbolen is 

echter grotendeels verdwenen en lijken vervangen door een traditie die enkel opleeft bij grote 



 
 

116 
 

evenementen of voetbalwedstrijden. Zowel Brabançonne als tricolore slagen er op die manier 

enigermate  in om de unitaire symboolwaarde van de Rode Duivels in stand te houden. Naar de 

theorie van M. Billig hechten we echter geen overdadig belang aan de aanwezigheid van de nationale 

driekleur tijdens voetbalwedstrijden. De waarde van vlaggen ligt net in hun latente, ongeziene 

functie als ‘unwaved flags’, zoals M. Billig ze beschrijft. De geanalyseerde bronnen die het gebruik 

van vlaggen weerspiegelen, zijn dus uitingen van “soccer nationalism”: momenten van nationale 

trots die ontstaan door opmerkelijke sportieve prestaties. Deze expressies van nationalisme kunnen 

niet overschat worden: het zijn de ‘unwaved flags’ – die dagelijks aan onze aandacht ontsnappen – 

die vorm geven aan een nationale identiteit. 

Behalve de nationale driekleur en het volkslied gaan ook het Koningshuis en de nationale 

regering beiden hand in hand met de nationale voetbalploeg. Beide factoren dragen volgens H. van 

Goethem bij tot het in stand houden van België, vooral het Koningshuis schrijft hij een belangrijke en 

louterende functie toe. Uit de geselecteerde artikels blijkt dat zowel Koningshuis als regering zich 

graag associëren met de nationale voetbalploeg. Hun functie ligt hoofdzakelijk in het bestendigen 

van de rol van de Rode Duivels als nationale voetbalvertegenwoordigers. Sport gaat hier gelden als 

‘uithangbord van het regime’: de Rode Duivels als legitimerend en unificerend element voor de 

federale regering. Aansluitend hierbij kunnen we negatief antwoorden op de vraag of hun 

aanwezigheid resultaatsgebonden is. Ongeacht winst of verlies worden de Rode Duivels op het Paleis 

ontvangen of krijgen ze tijdens de grote toernooien bezoek van verschillende ministers; het is voor 

politici een uitgelezen kans om een gevarieerd publiek te bereiken. 

 

Het is vervolgens de vraag of de vier genoemde elementen (Brabançonne, vlag, vorst, 

regering) bijdragen tot een ‘recultivering’ van nationale identiteit: hun nationale symboolkracht 

hoeft niet noodzakelijk te impliceren dat ook de Rode Duivels als zodanig gaan gelden als nationaal 

symbool. Om dit te verklaren moeten we dieper ingaan op het concept “soccer nationalism”: een 

collectief gevoel van nationale trots en samenhorigheid dat ontstaat wanneer de nationale 

voetbalploeg de zege behaalt tijdens een internationale wedstrijd. Uit verschillende artikels blijkt hoe 

voetbal lokale en regionale identiteiten kan overstijgen; E. Hobsbawm, R. Renson, V. Lambert, M. 

Billig en J.G. Kellas onderschrijven dit concept. Uit onze bronnenanalyse maken we echter op hoe 

kranten naar aanleiding van voetbalwedstrijden van het nationaal voetbalteam net subnationale 

identiteiten gaan benadrukken en gaan uitspelen tegen elkaar. Deze vaststelling staat in contrast met 

de gangbare betekenis van het concept “soccer nationalism” dat subidentiteiten ziet verdwijnen 

onder de koepel van sportieve hoogtepunten. Uit ons onderzoek blijkt dat de gebruikelijke 

interpretatie van “soccer nationalism” voor de Rode Duivels hanteerbaar lijkt tot eind jaren ’60. 

Vanaf dan gaat “soccer nationalism” volgens ons onderzoek samen met een politiek-reël bewustzijn 

en vervult ze binnen een hervormd Belgisch landschap een bijzondere rol. Behalve een verzoenende 

functie gaan sportieve hoogtepunten vanaf dat moment een tweedrachtige rol vervullen: ook waar 

men poogt subidentiteiten te verzoenen of te verdoezelen, worden deze één voor één aangehaald in 

de kranten. Kranten herinneren de lezer er bij glorieuze overwinningen aan hoe verdeeld het land 

wel niet is en hoe de overwinning dit even doet vergeten. Op die manier gaat “soccer nationalism” 
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ons net herinneren aan de dagelijkse subnationale realiteit. We wensen de gebruikelijke interpretatie 

van het concept “soccer nationalism” niet te verwerpen. Veeleer voegen we een belangrijke nuance 

toe aan het concept, wanneer dit wordt toegepast op de Belgische realiteit. 

 

Die realiteit wordt in België sterk gekleurd door staatshervormingen en communautaire 

incidenten. Onze bronnenanalyse gaat in het thema Momenten van crisis dieper in op deze 

crisismomenten die ook bij de Rode Duivels een weerslag kennen. De subthema’s zijn hier: 1. 

Sportieve discussies, 2. Waalse vs. Vlaamse pers, 3. Taal als splijtzwam, 4. Een einde aan 

landencompetities en 5. Diables Rouges vs. Rode Duivels. Het Vlaamse en Waalse perslandschap 

spelen een opmerkelijke rol. (Sport)kranten slagen er in ‘verbeelde gemeenschappen’ te creëren, 

naar het concept ‘imagined communities’ van B. Anderson. De Waalse spelers worden tegenover 

Vlaamse spelers geplaatst, Waalse journalisten t.o.v. Vlaamse journalisten, Waalse kranten t.o.v. 

Vlaamse kranten: zo maken ze deel uit van een identiteitsconstructie die twee groepen t.o.v. elkaar 

plaatst. Zowel ‘Le Soir’ als ‘Het Nieuwsblad’ schilderen het ander landsdeel af als een tegenpool,  een 

“Ander”. Uit verschillende artikels blijkt hoe de vijandigheid tussen Vlaamse en Waalse kranten 

onderling heel hoog kan oplaaien. Dit sluit aan bij de stelling van H. van Goethem die de rol van 

media als deel van het probleem erkent: het bestaan van twee taal- en persgemeenschappen draagt 

bij aan de desintegratie van een Belgische nationale identiteit. De artikels tonen aan hoe de 

gesplitste dagbladpers niet alleen bestaat, maar dat ze ook nog eens communautair geïnspireerde 

debatten creëert. 

Verschillende politieke discussies worden bijgevolg op rechtstreekse, onrechtstreekse of 

ironische wijze duidelijk gemaakt doorheen de voetbalverslaggeving. Parallel met de 

staatshervormingen verschijnen voor het eerst artikels waarin spelers worden betiteld met het prefix 

‘Waals’, ‘Vlaams’ of ‘flandrien’, of zelfs ‘de Leeuw van Vlaanderen’. Een eerste artikel waarin we deze 

praktijk bemerken, werd geschreven in 1983. Vanaf die datum lijkt dit gebruikelijk te zijn; tot 

daarvoor werden spelers consequent met hun club of stad van herkomst benoemd. We stellen hier 

dus vast dat de Gemeenschapsoorsprong van de spelers van doorslaggevend belang gaat worden. In 

het wielrennen gebeurt dit veel vroeger. Het voetbal kent volgens ons onderzoek zodoende geen 

vergelijking met het wielerflamingantisme dat in het interbellum welig tierde. 

 

Het mag duidelijk zijn dat sportkranten kunnen bijdragen tot het creëren van identiteiten. 

Afbakening van groepen is namelijk een essentieel element in het kader van identiteitsconstructie. 

Een gecreëerde identiteit, een ‘imagined community’, is een productie van de geest die zich afzet 

t.o.v. een Ander. Uit ons onderzoek blijkt hoe de kranten een bepalende rol hebben in het aanwijzen 

van “de Ander”. Door een wij-groep in oppositie te plaatsen met een zij-groep (iets wat in vele 

artikels uitdrukkelijk naar voren komt), krijgen beide gemeenschappen een gevoel van herkenning. 

De groepsafbakening gebeurt in het kader van voetbalwedstrijden, maar verwijst steevast naar de 

politieke context. De rol van de Waalse en de Vlaamse pers valt op die manier niet te onderschatten, 

ze schrijven in termen van wij en zij. “We can recognize ourselves in them; and, there again, we can 

fail to recognize ourselves. We can become allies, they becoming you; and we become enemies. And 
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we can debate amongst ourselves about the value of our allies. We can accuse them of threatening 

our particularity or of failing to act like proper, responsible nations do. And we claim that they, in 

threatening us, threaten the idea of nationhood.”
226

  

 We koppelen deze vaststellingen aan de heroriëntatie van de natie-staat: deze kampt in de 

20
ste

 en 21
ste

 eeuw met het verschuiven van verschillende bevoegdheden naar verschillende 

supranationale niveaus; A. Giddens verwoordt dit met het concept ‘shrinking state’. Deze ‘shrinking 

state’ en de evolutie naar schaalvergroting gaan echter gepaard met het benadrukken van regionale 

en lokale verschillen. Voor voetbalwedstrijden tussen landenteams is een belangrijke rol weggelegd 

als katalysator voor nationalisme, het concept “soccer nationalism” is hier opnieuw bruikbaar. In de 

bronnen merken we hoe het nationalisme voortdurend aanwezig is, it is being flagged, ook wanneer 

op een subtiele wijze naar Walen of Vlamingen verwezen wordt. 

 

Wanneer we ons de vraag stellen of de Rode Duivels een speelbal zijn in de handen van 

nationale (sub)identiteiten, dan constateren we dat ze veeleer speelbal zijn in handen van beide 

perslandschappen. Wanneer de nieuwe bondscoach nationale selecties of ploegopstellingen 

bekendmaakt, zal dit steeds in het kader van een communautaire realiteit worden geplaatst. De 

beide perslandschappen spelen hier een belangrijke rol als producent van ingebeelde 

gemeenschappen, maar ook door het reproduceren van bestaande subnationale spanningen. De 

kranten hebben dus een dubbele rol. Indien de Rode Duivels willen blijven voortbestaan, dan zullen 

ze een precair communautair evenwicht moeten nastreven. De bevindingen in het onderzoek zijn 

echter te smal en, bovenal, de ontwikkeling van de Belgische staat te onvoorspelbaar om verdere 

uitspraken te doen. Een verdere ontmanteling van de federale staat lijkt momenteel een voor de 

hand liggend scenario, maar België staat voor een zwaar en ingewikkeld parcours. Door het 

overhevelen van dermate veel verantwoordelijkheden naar andere niveaus, kunnen verschillende 

symbolen en instellingen – waaronder de Rode Duivels – de ‘shrinking state’ België trotseren.  

De Rode Duivels gelden sinds 1920 als nationaal symbool en zijn dat vandaag nog steeds. We 

merken dat de krantenverslaggeving parallel loopt met de staatshervormingen en haar discours 

vanaf de jaren ’60 gaat aanpassen. Ondanks een stijging in het aantal politiek gekleurde twisten en 

discussies tussen Vlaamse en Waalse pers merken we dat de Rode Duivels standhouden als unitair 

symbool – de vzw Vlaamse Voetballiga heeft een andere intentie. Hoewel het concept “soccer 

nationalism” een bijzondere invulling krijgt in de Belgische context, is er wel degelijk sprake van een 

recultivering van nationale identiteit bij sportieve hoogtepunten. 

Bovenstaande conclusies doen ons terugkeren naar onze centrale onderzoeksvraag: hoe 

verhouden de Rode Duivels zich tot de verschillende Belgische (sub)identiteiten en wat is de impact 

van de verschillende staatshervormingen. Het antwoord ligt eigenlijk verscholen in de vraag. Het feit 

dat de nationale voetbalploeg nog steeds bestaat als nationaal symbool wijst er op dat deze de 

verschillende politieke evoluties kon overleven. Hoewel beide perslandschappen nadrukkelijk 

inspelen op subidentiteiten, zijn er evenveel factoren (Brabançonne, vlag, vorst, regering) die de 

                                                 
226 Billig (M.), Banal nationalism, p. 87. 
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afgelopen decennia gunstig waren voor het unitaire karakter van de Rode Duivels. Zolang deze 

factoren van eendracht niet verdwijnen, lijkt ook een Belgische nationale voetbalploeg houdbaar. 

 

 

We erkennen dat de afbakening van het onderzoek ons enkele beperkingen oplegde. Hoewel 

de analyseperiode van het bronnenonderzoek over een langgerekte periode loopt, dienden we ons 

te beperken tot officiële wedstrijden. Het kan interessant zijn om toekomstig onderzoek uit te 

breiden tot álle gespeelde wedstrijden, eventueel door het onderzoek te begrenzen tot enkele 

decennia. Een tweede suggestie voor verder onderzoek is het uitbreiden of variëren van de 

geanalyseerde dagbladen. De bevindingen van deze masterproef kunnen bevestigd worden door 

extra bronnenmateriaal uit andere Vlaamse en Waalse kranten, waardoor ook verregaander 

conclusies kunnen worden gemaakt. Tenslotte maakt de afbakening van ons onderzoek duidelijk dat 

we bewust kozen voor een kwalitatieve analyse van de bronnen. We onderkennen echter dat een 

kwantitatieve aanpak ook perspectieven biedt.  

Het onderzoeksopzet verraadde reeds dat deze masterproef een aanzet hoopte te zijn tot 

diepgaander varianten van dergelijke onderzoeksthese. We geloven dan ook dat de vraagstelling, de 

theoretische insteek en de aangereikte conclusies van deze masterproef de weg plaveien voor 

nieuwe onderzoekscenario’s: 

-      De duiding van de vzw Vlaamse Voetballiga was slechts een opstapje tot dit onderzoek, maar 

zijn voorgeschiedenis en betekenis verdienen verder onderzoek. Het is alleszins markant dat de 

regionaliseringtendensen zich pas in 2008 doorzetten tot de KBVB; deze evolutie is een 

uitgebreid onderzoeksproject waard. 

-     Uit onze artikels maakten we op dat politici vanaf de jaren ’80 nadrukkelijker aanwezig zijn bij 

wedstrijden van de Rode Duivels. We vermoeden echter dat kranten een aloude handeling 

(politici die spelers bezoeken en wedstrijden bijwonen) anders gaan percipiëren op het moment 

dat België intense staatshervormingen doormaakt. We hopen dat verder onderzoek deze 

vermoedens kan bevestigen of ontkrachten. Aansluitend hierbij stellen we ons de vraag of  en 

hoe ook Vlaams-nationalistische en Waals-nationalistische politici zich associëren met de Rode 

Duivels. 

-     Een derde vaststelling die om bevestiging vraagt, is of Waalse en Vlaamse pers zich sneller 

vragen stellen bij wissels of niet-selecties van eigen spelers, dan omgekeerd. Deze bevinding is 

voor interpretatie vatbaar en kan niet hard worden gemaakt zonder verder onderzoek. Een 

project mondelinge geschiedenis lijkt aangewezen om uit te maken of dit soort discussies louter 

op sportieve grond zijn gebaseerd, dan wel dat er andere betekenissen aan gehecht worden. 

-     Tenslotte geloven we dat de bijzondere invulling die we aan het concept “soccer nationalism” 

geven een vernieuwende discussie kan openen. Uit ons onderzoek blijkt dat de gangbare 

interpretatie van “soccer nationalism” hanteerbaar is tot eind jaren ’60. We stellen dat het 

concept vanaf dat moment behalve een verzoenende functie ook een tweedrachtige rol vervult 

in de Belgische context. We hopen ten zeerste dat dit concept en onze aangebrachte nuances 

verder worden toegepast en zo een leidraad kunnen vormen voor toekomstig onderzoek. 
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