
Het bestuur van Anderlecht betaalt in 
1942 een recordbedrag van 125.000 Bel-
gische frank (3.098,67 euro) aan twee-

deklasser Tubantia Borgerhout FC voor hun 
nieuwe aanvaller Jozef ‘Jef’ Mermans. In geen 
tijd groeit de eerste toptransfer van paarswit 
uit tot de beste midvoor van Europa. Hij wordt 
de eerste echte topschutter van Sporting en 
zijn weldoordachte aanvalsdrift luidt in 1947 
ook de eerste landstitel in. Toenma-
lige Europese topclubs staan in de rij 
met de meest aanlokkelijke voorstel-
len om ‘de kloeke kanonnier’ - die veel 
scoort en ook veel laat scoren - bin-
nen te rijven. Het boeiende boek van 
Van Loock, tegenwoordig perschef en 
woordvoerder van zowel de Rode Dui-
vels als de Red Flames, leest als een trein… die 
zich helaas figuurlijk te pletter rijdt. Wij selec-
teerden de opmerkelijkste passages.

GEGEERD DOOR BARÇA EN REAL, 
GERATEERD DOOR HEIMWEE
Enkele weken voor de interland Spanje-België 
van 19 maart krijgt Jef Mermans via een Ant-
werpse sportjournalist - zo ging dat in die tijd 
- een aanbod van FC Barcelona. De Catalaanse 
club biedt Anderlecht anderhalf miljoen Belgi-
sche frank (zo’n 37.000 euro). Mermans krijgt 
een half miljoen frank (12.500 euro) tekengeld en 
een maandwedde van 40.000 frank (1.000 euro). 
Hij heeft zich intussen echter geschikt in zijn 
lot dat hij nooit naar een buitenlandse club zal 
gaan, omdat Anderlecht toch elk bod naast zich 
neerlegt. Daardoor reageert hij meteen ook cate-
gorisch en antwoordt dat op dat moment geen 

Mermans als 
kapitein van de 
Rode Duivels 
voor de ‘Derby 
der Lage Landen’ 
in november 
1950 (boven) en 
met één van zijn 
kenmerkende 
keiharde 
kopballen 
waaraan hij naar 
eigen zeggen 
jongdementie 
overhield (links).
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sprake kan zijn van een transfer. In maart meldt 
ook Real Madrid zich. Het aanbod is duizeling-
wekkend: een transferbedrag van 3,5 miljoen 
frank (87.500 euro) voor Anderlecht, een contract 
voor twee jaar met een jaarwedde van 700.000 
frank (17.500 euro), een wagen en appartement. 
Het is echt wel nu of nooit. Anderlecht heeft na 
vele afwijzingen eindelijk een hoofdstuk afgeslo-
ten en beslist dat hij mag vertrekken. Jef vraagt 

twee weken bedenktijd en wordt overvallen door 
twijfels. Op donderdag 18 juni ontmoeten de drie 
partijen elkaar in een groot Brussels hotel. Manu-
al Guijarro en twee andere meegereisde Real-be-
stuursleden dringen aan op een snelle beslissing. 
Bij de Madrileense sportkrant Marca staan de 
drukpersen al klaar. Gezien alle partijen het eens 
zijn over het contract worden vooral beleefdhe-
den uitgewisseld, waarna eerst de bestuurders 
van Anderlecht en Madrid hun handtekening 
zetten. Vervolgens schuift  Guijarro het contract 
in de richting van Mermans en reikt hem de vul-
pen aan. Het moment is aangebroken. Jef voelt 
hoe zijn hart bonst tot in zijn keel. ‘Ik kan niet 
tekenen’, hijgt hij enigszins ontroerd, waarna hij 
de magische woorden spreekt: ‘Ik blijf in België, 
ik blijf bij Anderlecht. Noem mij gek of senti-
menteel. Het is dan wel mijn laatste kans, maar 
ik kan gewoon niet tekenen. En wel om verschil-

Stan Ockers en Rik Van Steenbergen, Belgiës 
beste pluimgewichtbokser Jean Sneyers en atleet 
Gaston Reiff rekent hij tot zijn vriendenkring. 
Voor een job als voetbalcommentator of -analist 
is hij te vroeg geboren. Een rijkgevulde voetbal-
loopbaan en trofeeënkast gekoppeld aan welbe-
spraaktheid kan dan nog niet worden omgezet in 
een winstgevende populariteit na zijn loopbaan. 
Maar bij zijn goeie vriend Wies Andersen vindt 
hij wel zijn gading. Weliswaar na enige aarzeling. 
De tv-presentator had erop aangedrongen, ook 
al moest Mermans het niet voor het geld doen. 
Mocht dat zijn drijfveer geweest zijn, was hij wel 
ingegaan op de tientallen voorstellen voor de 
druk bijgewoonde sportavonden in de provincie 
waar je makkelijk tussen de 2.000 en 5.000 Bel-
gische frank (omgerekend 50 à 125 euro) in het 
zwart voor betaald krijgt. Met zijn optredens in 
de ‘Wies Andersen Show’ kan hij anderen geluk-
kig maken. Het geld dat hij daar wint, wordt aan 
een goed doel geschonken. Elke kandidaat speelt 
er voor een bepaald project en wint soms wel 

300.000 frank (7.500 euro) of meer. Niet alleen 
thuis, ook in de rusthuizen of andere instellin-
gen waarvoor gespeeld wordt, zitten de mensen 
op zaterdagavond aan de buis gekluisterd. Ook 
zijn moeder verblijft in zo’n instelling. Vooral 
daarom doet hij het. Met zijn deelname wil hij 
zijn waardering voor het werk van het zorgperso-
neel tonen.

DE STILLE WANHOOP  
VAN EEN PLOTSE WEDUWNAAR
Op privévlak krijgt Jef Mermans in 1986 een zwa-
re klap te verduren, wanneer zijn vrouw Maria op 
een ochtend levenloos naast hem in bed ligt. De 
avond ervoor hadden ze samen nog tv-gekeken 
en was hij nog wat blijven lezen nadat zij zich in 
het echtelijke bed had gelegd. ‘Tot morgen, schat-
teke’, waren haar laatste woorden die hij, verzon-
ken in zijn lectuur, nauwelijks had gevat. Toen 
hij zelf wat later de wol opzocht en zich tegen 
haar rug vlijde, voelde ze in haar diepe slaap nog 
warm aan. Bij het ochtendgloren was die zalig 

warme lichaamstemperatuur helemaal wegge-
vloeid. Maria voelde ijskoud. Zo zouden ook de 
volgende dagen, weken en maanden zich in Jefs 
leven aandienen. Koud. Steenkoud... stervens-
koud. Zo lang ze leefde, had hij zich nooit om iets 
hoeven bekommeren. Ze was Berchem-suppor-
ter in hart en nieren en had nog maar net een 
Berchem-sjaal voor hem gebreid. Nu staat hij, 
amper 64, van de ene dag op de andere, alleen 
in het leven. Familie heeft hij niet meer. Vanaf nu 
moet hij zelf voor alles zorgen. Zelf zijn potje ko-
ken, zelf wassen, zelf strijken. Aan de einder ziet 
hij alleen nog maar de grote leegte opduiken…

DOELPUNTENMACHINE DEMENT  
DOOR KOPPEN OP KEIHARDE BALLEN
Begeleid door Jeanne, de levenspartner die hij 
na het overlijden van zijn vrouw Maria leerde 
kennen en die hem als enige wekelijks zal ko-
men bezoeken, neemt Jef Mermans zijn intrek 
in een woning van zorgcentrum De Bijster in 
Essen. Hij is dan amper 68. Het begrip demen-
tie op jongere leeftijd, waarbij doorgaans voor 
de leeftijd van 65 de eerste tekenen zichtbaar 
worden, is nog niet ingeburgerd. Al bestaat het 
wel. Naast Mermans verblijven nog zeven gas-
ten in dit eerste huis ‘Beschermd Wonen’. Zijn 
medebewoners kennen of herkennen hem niet. 
De komst van de voormalige voetballer was op 
voorhand aangekondigd en het personeel werd 
op het hart gedrukt om er geen ruchtbaarheid 
aan te geven. Toch komen diverse zogezegde 
vrienden of kennissen zich aandienen voor 
een bezoek. Maar de ramptoeristen worden 
vriendelijk de deur gewezen. Pers is evenmin 
welkom. Jef Mermans moet - tegen zichzelf - 
worden beschermd. Bevreesd als ze zijn over 
hoe de media de voormalige voetbalvedette en 
zijn oprukkende dementie zouden beschrijven. 
Mermans is er ook halsstarrig van overtuigd dat 
dementie bij hem het gevolg is van het vele kop-
pen tegen de zware ballen van de jaren vijftig. 
’s Avonds nog naar een voetbalwedstrijd kijken 
en zich daags nadien het wedstrijdverloop of de 
score niet meer herinneren, het overkomt hem 
steeds vaker. En toch is tot op heden nog geen 
medisch causaal verband tussen koppen en 
dementie aangetoond. De publieke opinie haalt 
het, voorlopig nog, van het wetenschappelijke 
bewijs. Maar ook zonder lijkt de wetenschappe-
lijke consensus te groeien. Koppen beschadigt 
het geheugen op korte en middellange termijn. 
Op lange termijn zijn de gevolgen helemaal niet 
duidelijk. Eind januari 1996 sterft de voormalige 
doelpuntenmachine, hij is 
dan net geen 74.

Tekst: Stijn Vanderhaeghe

Met ‘De Bombardier’ schreef voormalig vtm-sportjournalist Stefan Van Loock (61) een even be-
klijvend als nostalgisch boek over wijlen Jef Mermans, ‘De voetballer die Anderlecht naar de 
top loodste’ zoals de terechte ondertitel luidt. De Antwerpse topscorer en Rode Duivel dankt 
zijn bijnaam aan zijn verwoestende schot en dito kopkracht. Al zal dat laatste hem uiteindelijk 
zuur opbreken. Als prille zestiger wordt hij getroffen door dementie, naar eigen zeggen ‘door 
het vele koppen op die keiharde ballen van de jaren 50’. Mermans wordt slechts 73…

EX-SPORTJOURNALIST STEFAN VAN LOOCK 
SCHRIJFT BOEK OVER ’S LANDS EERSTE 
DOELPUNTENMACHINE JEF MERMANS

lende redenen’, zegt hij tegen zijn gezelschap. 
Zijn moeder zou alleen achterblijven, want er 
zijn geen andere familieleden meer. En wat moet 
er met zijn huis en meubelen gebeuren? En hoe 
moet dat dan met zijn werk op het gemeentehuis 
van Deurne, waar hij zijn ontslag zou moeten 
geven zonder te weten wat hem na zijn carrière 
in Madrid boven het hoofd hangt? Alleen al de 
doemgedachte dat hij na enkele maanden wel-

eens geblesseerd zou kunnen 
raken en niet meer zou kunnen 
werken. Nee, daar valt niet mee 
te leven. Het contract wordt ter 
plekke verscheurd. Hij vindt 
dat hij de juiste beslissing heeft 
genomen. Zijn habitat is de 
Bredabaan, niet de Paseo del 

Generalísimo Franco. Lang blijft Real niet bij de 
pakken neerzitten. Het duurt dan wel een hele 
poos alvorens voorzitter Santiago Bernabeu een 
schikking treft met Anderlecht, maar voor die 
goed en wel is beklonken, heeft hij al een vervan-
ger voor Mermans aangetrokken. Een speler uit 
Argentinië. Zijn naam… Alfredo Di Stéfano.

DE SPEELBAL VAN JOHAN ANTHIERENS  
IN DE ‘WIES ANDERSEN SHOW’
In de jaren 70 wordt Jef Mermans een bijzonder 
gesmaakte gast in de populaire ‘Wies Andersen 
Show’ en wint hij op zaterdagavond de sym-
pathie van tv-kijkend Vlaanderen. De cynische 
opmerkingen van medepanellid Johan Anthie-
rens glijden van hem af. Of begrijpt hij ze niet? 
Hij wordt anders bekeken. Voor de buitenwe-
reld wordt Mermans al snel de voetballer die 
over alles kan meepraten. Ook de wielrenners 

  Lang blijft Real Madrid niet treuren. 
Voorzitter Santiago Bernabeu trok al een 
vervanger voor Mermans aan. Een speler 
uit Argentinië… Alfredo Di Stéfano 
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