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HET VALSE PASPOORT

‘De manier waarop ik ben vertrokken uit Ghana, is na al 
die jaren een eigen leven gaan leiden. Ik zou me verstopt 

hebben in de achterbak van een auto, ik zou zijn meegenomen 
door mensensmokkelaars, ik zou me als zoon van een taxichauf-
feur hebben voorgedaan, ik zou ontvoerd zijn of een reis van 
drie weken hebben moeten maken om weg te komen. Ik heb 
alle varianten gehoord en gelezen. Misschien is het bij andere 
Afrikaanse spelers zo gegaan, maar bij mij niet.

Vlak nadat die manager van Stephen Keshi langs was geweest 
op ons trainingskamp, kregen we twee weken vrijaf. Dat was 
ergens in de tweede week van augustus. Daarna moesten we ons 
weer melden in het trainingskamp. Ik had het visitekaartje van 
Keshi’s manager gelukkig goed bewaard. Het is heel slim van 
hem geweest dat direct aan mij te geven toen hij zich voorstelde. 
Als hij iets langer had gewacht, hadden mensen van de bond dat 
misschien gezien en zouden ze het kaartje hebben afgepakt. Op 
dat moment zelf was het vreemd, omdat hij bijna zijn kaartje 
nog eerder gaf dan dat we iets tegen elkaar hadden gezegd. Maar 
achteraf heel slim dus, en ik verborg dat kaartje ook direct. Dat 
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kaartje was heel belangrijk, want daarop stond namelijk niet 
alleen zijn naam, maar ook zijn adres. Dat visitekaartje is dus 
enorm belangrijk geweest voor mijn carrière. Zonder dat kaartje 
was ik misschien nooit vertrokken.

Omdat we vrijaf hadden, besloot ik dat dat een goed moment 
was om Keshi’s manager op te zoeken. Er was echter één groot 
probleem: hij woonde in Lagos, destijds de hoofdstad van Nige-
ria. En ik had mijn paspoort niet, dat was in bezit van de voet-
balbond. Maar ik was vastberaden en wilde persé naar hem toe. 
Ik besloot dus toch te proberen naar Lagos te reizen. Het zou 
het beste zijn dat ik mijn plannen met niemand zou delen. Ik 
vertelde zelfs mijn ouders niet wat ik van plan was. Mijn moeder 
was op dat moment zwanger, en bovendien had ik vanwege de 
grote afstand toch al weinig contact met haar. En door de slechte 
relatie met mijn vader besloot ik hem ook niks te vertellen. 
Bovendien woonde ik toen al niet meer bij hem, maar bij Salifu.

Uiteindelijk vertelde ik twee mensen wat ik van plan was. Hen 
vertrouwde ik. Ik vertelde het aan Salifu, en aan een oud-teamge-
noot van Kaloum Stars, Osei Kojo. Ik speelde op dat moment al 
voor Cornerstones, maar kende hem nog van Kaloum Stars. Op 
het moment dat ik besloot naar Nigeria te vertrekken, woonde 
Osei in Accra. Ik kon bij hem thuis overnachten, voordat ik de 
volgende ochtend in alle vroegte naar het busstation vertrok. Op 
het station aangekomen, vertelde ik een buschauffeur van een 
minibusje dat ik naar Lagos moest. Maar ik had natuurlijk geen 
paspoort. Die chauffeur durfde dat gelukkig wel aan. Bij proble-
men onderweg zou hij doen alsof ik zijn zoon was. Hij vroeg 
echter wel de dubbele prijs. Hij zei dat het normaal 50 dollar 
kostte, maar dat het nu 100 dollar zou zijn, omdat ik zonder 
paspoort wilde reizen. Hij deed natuurlijk iets wat niet mocht, 
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dus hij liep misschien ook een risico. En wellicht dat hij dat geld 
in geval van nood zou kunnen gebruiken om douaniers of agen-
ten om te kopen. Voordat hij akkoord ging, zei hij dat ik wel bij 
elke grensovergang van tevoren de bus uit moest stappen, en via 
een omweg de grens te voet moest oversteken. Hij zou me dan 
iets verderop weer opwachten. Daar ben ik akkoord mee gegaan.

Ik had vrijwel niks bij me toen ik vertrok. Ik liep op slippers en 
behalve de kleren die ik aanhad, had ik een plastic tasje bij me. 
Daarin zat wat extra kleding en nog een paar schoenen. Verder 
had ik niks bij me. Meer meenemen was ook geen optie. Om in 
Lagos te komen, moest de bus drie grenzen passeren. Eerst de 
grensovergang van Ghana naar Togo, vervolgens de grens van 
Togo met Benin en tenslotte de grens tussen Benin en Nige-
ria. Bij elke grens was het hetzelfde liedje: ergens vlak voor de 
douane verliet ik de bus, waarna ik via een omweg de grens over-
stak. Door het struikgewas, en weg van de douanecontroles. Als 
ik eenmaal de grens over was gestoken, liep ik terug richting de 
weg, waar het busje dan ergens stond te wachten op mij. Dat 
deed ik zo bij alle drie grensovergangen. Het was verschrikke-
lijk, ik was heel bang. Maar dat is ook niet vreemd. Ik was nog 
maar veertien jaar, ik was alleen, mijn ouders wisten van niks en 
ik moest illegaal een paar grenzen oversteken. Maar ik was ook 
vastbesloten: ik wilde voetballen bij de club van Keshi. Ik rende 
door het struikgewas om de grens over te komen. Gelukkig was 
ik enorm fit. Als ik gepakt zou worden, zou ik worden terugge-
stuurd naar Ghana en zou alles voor niets zijn geweest. Voordat 
ik ergens de grens overstak, kwam ik onderweg nog wel andere 
mensen tegen. Ik passeerde zelfs ergens een politiepost. Maar 
niemand bekommerde zich om mij.

De reis naar Lagos duurde bijna een dag. Ik vertrok ’s ochtends 
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uit Accra, en de volgende dag in de vroege ochtend kwam ik 
aan in Lagos. Daar liet ik het kaartje van Keshi’s manager aan 
een taxichauffeur zien. Die reed rechtstreeks naar het adres dat 
op het kaartje stond. Keshi’s manager was gelukkig thuis. Hij 
betaalde de taxi voor me, omdat ik niet genoeg geld bij me had. 
Hij was heel blij om me te zien, omhelsde me. Toen kreeg ik pas 
alle details te horen van hem over de club. Op dat moment werd 
het mij pas duidelijk dat ik naar Anderlecht zou gaan. Die club 
had simpelweg het geluk dat Keshi daar voetbalde en dingen in 
Afrika voor elkaar kon krijgen. Dat is de enige reden waardoor 
ik bij Anderlecht terecht ben gekomen. Wellicht dat ik anders 

Stephen Keshi en Nii Lamptey op weg naar Anderlecht,  
augustus 1989
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misschien wel bij een andere geïnteresseerde club was beland, 
want later hoorde ik ook van interesse van andere clubs. Keshi’s 
manager belde Stephen op met de mededeling dat ik bij hem 
was. Keshi kon het niet geloven. Ik hoorde hem ‘no waaaay!’ 
roepen aan de telefoon. Hij dacht dat het onmogelijk was. Ten 
eerste vanwege mijn ingenomen paspoort, maar ook vanwege 
de manier waarop zijn manager in Accra was behandeld door de 
mensen van de Ghanese voetbalbond.

Ik kreeg Stephen Keshi ook even aan de lijn. Ik was blij, een 
beetje nerveus zelfs. Stephen was immers een Afrikaanse voetbal-
legende. Hij klonk inderdaad erg blij. ‘Aangenaam, Nii, zo fijn 
om kennis te maken! Ik zie je snel!’ Het was een kort gesprek, 
maar ik was blij dat ik hem hoorde. Keshi was op dat moment 
ook al in Lagos, maar dan bij het nationale team van Nigeria. 
Een paar dagen later zou hij met het Nigeriaanse elftal een inter-
land spelen, dus ik moest nog even geduld hebben. Zijn manager 
boekte ondertussen een hotel voor mij, in afwachting van Keshi’s 
komst. Twee dagen na mijn aankomst in Lagos ontmoette ik 
Keshi voor de eerste keer. Toen was ik pas echt opgetogen. Ik 
werd opgehaald bij mijn hotel en afgezet bij het hotel waar Keshi 
met het nationale team verbleef. Daar zagen we elkaar voor het 
eerst en hij omhelsde me.

Na die kennismaking gingen we naar zijn hotelkamer, daar 
konden we rustig praten. Hij telefoneerde vervolgens ook met 
een paar mensen. Niet veel later kwamen er een paar mannen 
langs. Ze begroetten mij en namen ook een foto van me. Op 
dat moment wist ik nog niet waarvoor dat was. Keshi gaf ze wat 
geld, en vertelde me toen dat dat voor een nieuw paspoort was. 
Binnen een paar uur waren ze terug. Mét een nieuw paspoort. 
Ik bekeek het document, het was een Nigeriaans paspoort. Met 
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mijn pasfoto erin. En ik had een nieuwe naam: Stephen Keshi 
Junior. Ik was opeens Keshi’s zoon. Dat was heel vreemd, maar 
ik nam het maar voor kennisgeving aan. Ik kon ook niet anders. 
Ik hield van voetbal, ik deed wat ik moest om te slagen. Dus 
ik vond alles wel best. Zelfs als ik een paspoort kreeg waarin ik 
opeens een andere naam en nationaliteit had gekregen.’

Op 12 augustus speelt Stephen Keshi een kwalificatiewedstrijd 
voor het WK 1990 met Nigeria. Het land zit in een poule met 
Kameroen, Gabon en Angola en moet winnen om kans te blij-
ven maken op een ticket voor de eindronde. Angola is de tegen-
stander van de Nigerianen en Keshi doet wat hij moet doen: 
vlak voor rust scoort de verdediger. Het blijkt uiteindelijk de 
enige en dus winnende treffer. De winst wordt echter overscha-
duwd door de dood van de Nigeriaanse speler Samuel Okwaraji. 
Terwijl de aandacht gericht is op de scheidsrechter, die zojuist 
een rode kaart voor Angola heeft getrokken, zakt Okwaraji aan 
de andere kant van het veld in elkaar. De Nigeriaan overlijdt 
aan hartfalen.

‘De dag na de wedstrijd van Nigeria zouden we naar Brussel 
vertrekken. Ik werd opgehaald door Keshi’s manager bij mijn 
hotel. Op het vliegveld was iedereen blij, omdat Nigeria de dag 
ervoor had gewonnen. Het droevige nieuws over Okwaraji leek 
niet echt doorgedrongen te zijn. Althans, niet dat ik mij herin-
ner. Keshi was natuurlijk wel aangedaan door het nieuws. Maar 
het was nou eenmaal gebeurd, we konden daar helaas niks aan 
veranderen. Hij kon niks anders dan het accepteren en ermee 
leren omgaan, hoe hard dat ook klinkt.

Keshi werd door verschillende mensen gefeliciteerd met zijn 


