
«We waren bang
dat onze mama’s
boos zouden zijn»

Bomen worden ouder dan mensen.
 Californische sequoia’s van drie -

duizend jaar oud. Ze bestonden al toen Julius
Caesar en Jezus Christus nog moesten
 worden  geboren en vermoord. Bomen lijken
daar niets van te vinden. Ze maken zich
 nergens druk om. Ze reageren niet anders
op goed dan op kwaad. Terwijl rondom hen
de waarheid verandert, blijven zij zichzelf.
In mijn jeugd was de kerk machtig, echt-
scheiding een slecht idee. Zure regen
 bedreigde de wouden. Wetenschappers

 wisten dat een nieuwe ijstijd op komst was.
Wie anders dacht, vergiste zich. De bomen
bewogen niet.
Vandaag weten we beter. Wat we precies beter
weten, leest u elke dag in de kant, hoort u op
de radio, verneemt u via de  sociale media
van Russische trollen of  alwetende land -
genoten. In ieder geval: vroeger waren we mis,
nu weten we beter. Enkel bomen bewegen
niet, tenminste als verlichte geesten het
niet in hun hoofd  halen ze te rooien.
Het verlies van een paar takken, daar

 kunnen ze gewoon tegen. Opvallend hoe ze
gaten die vallen na een storm zelf weer
 opvullen, hun wonden onder hun lover
 weten te verbergen. Na enkele jaren lijkt het
alsof er niets is gebeurd. 
In januari 1990 rukten hevige stormen reus-
achtige takken van de oude ginkgo  biloba’s
die op de Place de la République in Straats-
burg staan. Ik zag het. Het was niet om aan
te zien. Jarenlang vermeed ik het plein.
Toen ik na vijfentwintig jaar toch ging
 kijken, floreerden de bomen als nooit

 tevoren. Enkel als je naast de stam ging
staan en naar boven keek, kon je zien waar
een kwarteeuw voordien takken waren
 afgebroken. 
Sinds de storm werd Frankrijk twee keer
 wereldkampioen voetbal. Een keer
 verdiend, een keer onverdiend.  Luide
feestvreugde vulde de stad, rauwe
triomfkreten, schor gebral.
 Misschien denken bomen niet.
Maar ongetwijfeld denken ze er
het hunne van.

Een week na hun redding
mochten de twaalf voetbal-
lertjes gisteren het zieken-
huis verlaten. Allen gekleed
in een T-shirt met beeltenis
van een everzwijn — verwij-
zend naar de naam van hun
ploeg, Wild Boars — stonden
ze daarna eenmalig de pers te
woord. Honderden journalis-
ten hingen 45 minuten lang
aan hun lippen. De jongens, 
tussen 11 en 16 jaar, en hun 
25-jarige trainer vertelden hoe
ze dagenlang enkel de water-
druppels van stalactieten
 konden drinken en hoe ze snel
verzwakten, omdat ze geen
voedsel bij zich hadden. «Ik
 probeerde niet aan eten te den-
ken. Anders kreeg ik nog meer
honger», zei het jongste spelertje,
Titan. «Ik zei tegen iedereen: ‘Niet
wanhopen! Blijven vechten!»,
vertelde een andere jongen. 
Volgens de coach waren ze niet
van plan om af te wachten tot de
duikers hen kwamen halen: «Om
de beurt groeven we met stenen
aan een tunnel. Die was al 3 à 4 meter
diep.» Toen twee duikers de groep von-
den, was de opluchting enorm: «Dat
moment was magisch», aldus de 14-ja-
rige Adul Sam-on. 

Dribbelen
Hoezeer ze er ook naar uitkeken om
weer naar hun mama en papa te
 kunnen, ze waren daar ook wat bang
voor, gaf een ploeggenootje toe. «Ik
dacht dat mijn moeder me een uit -
brander zou geven. Ik wil sorry zeggen
tegen mijn ouders. We hadden hen
 verteld dat we naar de voetbaltraining
gingen, maar over de plannen om de
grot te bezoeken hadden we niks
 gezegd.» Een van hen voegde daar

 berouwvol aan toe: «Nu word ik een
modelburger.» 
Emotioneel werd het toen de jongens
een grote foto toonden van de Thaise
duiker die tijdens de reddingsoperatie
het leven liet. Als eerbetoon zullen de

geredden een tijdje als monnik in een
boeddhistisch klooster verblijven, wat
in Thailand niet ongebruikelijk is. 
Volgens de artsen zijn de jongens en
hun coach nu in goede gezondheid. Ze
zijn gemiddeld al drie kilo bijgekomen,
waarmee ze bijna opnieuw op gewicht
zitten. Ook hun bloedwaarden zijn
goed. De artsen zijn ook verwonderd
over de grote mentale kracht van de
jongens. Om te tonen dat ze het op-
nieuw prima stellen, dribbelden ze
zelfs even met enkele voetballen. 

Twee films op komst
Het grootste gevaar nu voor de tieners?
Dat ze overal tot vedetten worden
 verheven, zo vreest de Thaise regering.

«Het beste is om ze niet lastig te vallen
en ze gewoon weer naar school te laten
gaan», aldus premier Prayuth Chan-ocha
gisteren. De autoriteiten maken zich
zorgen over de invloed die de plotse
roem en massale aandacht op hun
geestestoestand kunnen hebben. Er
zijn al twee films over hun avontuur in
de maak. Met de eenmalige persconfe-
rentie hopen de autoriteiten de enorme
internationale nieuwsgierigheid te
 bevredigen.
«Net als de Chileense mijnwerkers die
enkele jaren geleden miraculeus
 werden gered, zullen ook zij mogelijk
als een soort van vedetten of iconen
worden opgevoerd», weet trauma -
psycholoog Erik de Soir. «Maar het best

is inderdaad dat ze zo snel mogelijk 
hun normale routine hernemen.
 Alvorens eventueel met psychologische
bege leiding te starten, wacht men ook
beter minstens een maand lang 
hun  natuurlijke veerkracht af. Voor
 sommigen is begeleiding immers
 misschien niet  nodig. Extra aandacht is
wel vereist in de periode ná al de ver-
hoogde media-aandacht. Veelal uiten
de  symptomen van posttraumatische
stress zich veel later: op het moment
dat niemand nog in het voorval is
 geïnteresseerd.»
De ploeg zal in elk geval nog een tijdlang
medisch en psychologisch worden
 opgevolgd. De coach wacht mogelijk
nog een strafrechtelijk onderzoek.
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VOETBALLERTJES STAAN WERELDPERS TE WOORD... ÉÉN KEER EN NOOIT MEER
Ze slapen  opnieuw in hun
 eigen bed, de 12 Thaise
voetballertjes en hun trainer
die na 17 dagen gered
 werden uit een onder -
gelopen grottencomplex.
Gisteren vertelden ze,
 opgewekt en zichtbaar
 aangesterkt, over hun
 avontuur. «We waren ook
een beetje bang om uit 
de grot te komen, want onze
 ouders dachten dat we
 gewoon naar de training
 gingen.»        • SVEN PONSAERTS •

Uitgelaten en flink aangesterkt verlieten de twaalf jongens en hun coach het ziekenhuis. Allemaal in hetzelfde 
T-shirt met een everzwijn erop — een verwijzing naar hun ploegnaam, ‘Wild Boars’. Foto’s Reuters, EPA

#MeTooFoot Bornem doopt veld officieel 
om tot LUKAKUPLEINTJE
Verschillende gemeenten willen de Rode Duivels in de
 bloemetjes zetten om hun succes op het WK te bekronen. In
navolging van Temse, dat Jan Vertonghen vóór het wereld-
kampioenschap al benoemde tot ereburger, kende Luik
 gisteren de eretitel toe aan Nacer Chadli. Ook bondscoach
Roberto Martínez mag beginnen dromen: zijn woonplaats
Waterloo zou eveneens overwegen hem te verheffen tot ere-
burger. In Bornem, waar Romelu Lukaku opgroeide, zijn er
zelfs plannen om een veld waar de voetballer als kind tegen
een bal leerde trappen om te dopen tot ‘Lukakupleintje’. 
De gemeente hoopt de locatie officieel in te huldigen in aan-
wezigheid van de spits. (WVK/YDS)

Franse vrouwen betast tijdens WK-feest
Na de winst van Frankrijk op het WK voetbal zijn tientallen vrouwen geïn -
timideerd, aangerand of aangevallen in de vierende mensenmassa. Dat
 melden ze op Twitter met de hashtag #MeTooFoot. De incidenten gebeurden
vooral in Parijs, maar ook in andere steden zoals Rouen of Lyon. De vrouwen
beschrijven hoe ze werden vastgepakt bij borsten of billen, of hoe ze een tong
in hun mond gedrukt kregen. «Een vent zat aan mijn billen en daarna ging zijn
hand mijn short binnen», getuigt een 20-jarige Parisienne. Een andere vrouw
beschrijft hoe een dronken man haar probeerde te zoenen. «Ik duwde hem
weg en toen pakte hij me bij de nek. Hij zei: ‘We hebben gewonnen, wat had je
dan gedacht?’» 
In Parijs zijn al een minderjarige jongen en een volwassen man aangehouden,
die verdacht worden van seksueel geweld en exhibitionisme.
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Toby spreekt af met superfan: 
de tattoo komt er
De droom van Nathalie Standaert (24) uit Erpe-Mere, superfan
van Toby Alderweireld, komt uit. De twee hebben contact gehad
via Facebook en binnenkort zal zijn handtekening in de vorm van
een tattoo op haar lichaam prijken. Afgelopen zondag was
 Nathalie op de Grote Markt in Brussel, waar de Duivels als helden
onthaald werden. Ze had een bord bij zich, met daarop: «Toby, ik
wil je handtekening als tattoo! #Hoe regelen we dat?» Een foto
van haar voorstel bereikte ook Alderweireld — wegens ziekte
niet op de huldiging —, waarop hij via Twitter een oproep lanceerde
om Nathalie te vinden. «Toby heeft me intussen aangesproken
via Facebook», vertelt Nathalie dolgelukkig. «Concreet is het
nog niet, maar de tattoo van zijn handtekening komt er!» (RLA)

Het grootste gevaar nu 
voor de jongens? Dat ze 
worden opgevoerd als 
vedetten. «Val hen 
alsjeblieft niet lastig», 
aldus de Thaise premier
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