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Achtervolgd
door een
zinloze goal
Journalist Jeroen
Siebelink schreef
een biografie van
Dick Nanninga
(1949-2015), de
enige Nederlander
die ooit een velddoelpunt maakte
in een WK-finale.
Morgen is Siebelink te gast in de
Oosterparkwijk,
bij een eerbetoon
voor de spits die
onverwoestbaar
leek.

MAAIKE BORST

D

ick Nanninga was een
hoopje ellende in een rolstoel. Journalist Jeroen
Siebelink ontmoette de
‘betonspits’ in 2014 in zijn boerderijtje in België, waar hij vereenzaamd
en verwaarloosd zat weg te kwijnen
met een geamputeerd linkeronderbeen.
,,Ik herkende hem niet meer’’,
zegt Siebelink. ,,Ik had nog steeds die
lange man met die zwarte kuif en die
bakkebaarden in mijn hoofd.’’
Deze man was het die in 1978
scoorde in de finale van het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië. Het is nog altijd het enige Nederlandse velddoelpunt ooit gemaakt
in een WK-finale. Nanninga zweefde
en dat hoofd met die zwarte kuif en
die bakkebaarden kopte de bal, voorgegeven door René van de Kerkhof,
snoeihard het doel in.
Siebelink bezocht Nanninga aan
de vooravond van het WK van 2014.
Dat deden de journalisten elke vier
jaar weer: aan Nanninga vragen hoe
hij de kansen van het Nederlands elftal inschatte en of hij nog eens de
herinneringen op wilde halen aan
dat ene moment. Dat doelpunt ach-

‘Ik wilde niet
toeschrijven naar
die aftakeling. Ik
wilde hem juist
weer opbouwen,
hem zijn benen
teruggeven’
tervolgde hem zijn hele leven.
Eigenlijk, merkte Siebelink, wilde
Nanninga het die dag helemaal niet
over voetbal hebben. ,,Hij vertelde
liever over zijn bloemenzaak, of
over de avonturen met zijn vrienden in het café. Als ik vroeg naar Argentinië moest hij heel diep nadenken en dan zei hij dat het al zó lang
geleden was.’’
Siebelink kwam voor een uurtje,
hij bleef bijna de hele dag. ,,Het was
magisch. Het was een man om van te
houden. Uiteindelijk ging ik weg
met de afspraak elkaar weer te treffen voor een boek.” Een volgende
ontmoeting kwam er nooit. Nanninga ging te snel achteruit. Hij was depressief, had diabetes, verloor ook
zijn rechteronderbeen en stierf een
jaar later.

H

Dick Nanninga als kopsterke spits in dienst van SC Veendam.
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et boek kwam er wel. Eind
september verscheen De
Lange. Het Verhaal van Dick
Nanninga. Siebelink vertelt het levensverhaal van Nanninga achterstevoren. Vanaf zijn dood terugwerkend naar zijn prille jeugd. ,,Ik wilde
niet toeschrijven naar die aftakeling.
Ik wilde hem juist weer opbouwen,
hem zijn benen teruggeven.’’
Het boek, dat leest als een roman,
eindigt dus in het Blauwe Dorp in de
Groningse Oosterparkwijk. Daar
waar rouwdouwer en sportman
Nanninga turnt, tafeltennist en
voetbalt en al op zijn negende begint
te roken. Hij maakt zijn meisje Elly al
jong zwanger, trouwt zoals het hoort
en gaat trots aan het werk als betongieter.
Voetballen doet hij bij de amateurs van Oosterparkers. Voor trainen heeft hij geen tijd en als hij een
klus heeft op zondag zegt hij de wedstrijd af. Toch was hij een fenomeen:
een bikkelharde aanvaller met een
geweldige koptechniek. Het Oosterpark loopt voor hem uit, maar FC
Groningen - de club waar hij van
droomt - ziet hem niet staan.
,,Die ken ik niet’’, zegt trainer Ron
Groenewoud als de krant hem
vraagt of hij niets ziet in die Nanninga van Oosterparkers.
SC Veendam ziet het wel en lijft
hem in voor 350 gulden per maand
en een tweedehands Opel Kadett

Foto’s uit het familiearchief van Dick Nanninga. Boven poseert de spits voor zijn bloemenzaak. De foto onder laat hem als gezinsman zien.
Station. Als na één seizoen eredivisieclub Roda JC op de stoep staat,
probeert hij het nog één keer bij zijn
jeugdliefde, maar de FC biedt hem
een schijntje. In Kerkrade groeit
Nanninga uit tot held van Limburg.
Die Ron Groenewoud komt Nanninga nog wel een keer tegen. Bij
Oranje, waar Groenewoud dan hulptrainer is. De spits weigert hem de
hand.
,,Ik ben Ron Groenewoud’’, stelt
de coach zich voor.
,,Die ken ik niet’’, zegt Nanninga.
Nanninga was een luchthartige
man, maar soms nam hij met genoegen wraak. ,,Die anekdote over Groenewoud mocht hij graag opdissen’’,
zegt Siebelink. ,,De onderwaardering door FC Groningen, en later ook
bij het Nederlands elftal, zat hem wel
dwars.’’

N

anninga beleefde dat WK in
1978 voornamelijk vanaf de
bank. In de finale tegen Argentinië viel hij in. Zijn goal, acht minuten voor tijd, was de gelijkmaker:
1-1. Een schitterend moment. Hij
leek even de grote redder. Zelfs Wim
Suurbier, die niets van de botte spits
moest hebben, was blij met die goal.
Maar uiteindelijk was hij nutteloos.
Oranje verloor in de verlenging met
1-3 van Argentinië.
,,Het was het hoogtepunt in zijn
carrière. Tegelijktijd leidde zijn korte
invalbeurt tot niets. Het doelpunt
was er een uit het boekje, zo maakte
hij ze wekelijks bij Roda. Dat iedereen daar altijd maar weer over wilde
praten, wees hem op de zinloosheid
van het leven.’’
Nanninga zocht die zin niet in het
voetbal, maar in zijn gezin, zijn
vrienden, het werk dat hij naast het
voetbal deed. De Groningse beton-

tekende de man die hij was. Als hij
die oude Nanninga niet meer kon
zijn, moest hij hem maar helemaal
slopen.’’
Bij het afzetten van zijn tweede
been was Dick Nanninga bij kennis.
Hij wilde niet weer onder narcose,
want die eerste keer belandde hij
maanden in coma. En als hij toch bij
was - wel verdoofd natuurlijk - wilde
hij het zien ook. Geen schermpje ertussen. Hij keek toe hoe zijn been
werd afgezaagd.
Het been waarmee hij zich zo vaak
had afgezet, om boven iedereen uit
te torenen en zijn hoofd met die
zwarte kuif en die bakkebaarden tegen de bal te kunnen zetten.

Eerbetoon
gieter volgde in Heerlen een cursus
bloemsierkunst en begon een bloemenzaak. Later was hij vertegenwoordiger bij wc-pottenmaker
Sphinx en runde met zijn tweede
vrouw een meedrinkcafé - waar de
Poolse meisjes met de mannen
‘meedronken’. Daar, denkt Siebelink, achter de bar met zijn arm om
zijn vrouw, een pilsje in de hand,
shagje tussen de vingers en meezingend met de karaokeset, was Nanninga het meest gelukkig.
,,Hij hield het leven klein, vond
het sociale belangrijk. Hij zegde een
keer een oefeninterland af omdat hij
kerststukjes moest maken. Dat soort
voetballers wordt tegenwoordig
niet meer gemaakt.’’
Nanninga bleef Roda acht seizoenen trouw. Siebelink beschrijft hoe
Ajax-icoon Piet Keizer nog een keer
de bloemenzaak bezocht om hem
naar Amsterdam te halen. Hij ging
niet. Stiekem hoopte hij ooit naar

Engeland te kunnen, maar zijn enige
buitenlandavontuur was in Hongkong. Eén seizoen, toen keerde hij
terug naar Limburg om zijn carrière
te eindigen bij MVV.
In het Noorden kwam hij nauwelijks meer. Veendam deed nog een
vruchteloze poging Nanninga terug
te halen. ,,Nadat zijn ouders in de jaren negentig waren gestorven, zei
hij: nu heb ik echt niks meer in Groningen.’’

I

edereen dacht dat Dick Nanninga onverwoestbaar was. Op het
veld ging hij altijd door. Hard
voor tegenstanders, maar ook voor
zichzelf. Hij voetbalde met gebroken
botten en gebroken ribben. Gaf niet
om pijn. Maar toen zijn tweede
vrouw ten onder ging aan borstkanker en alzheimer en zijn eigen gezondheid verslechterde, kon Nanninga de strijd niet meer winnen. De
aftakeling was hard en volledig. ,,Dat

Jeroen Siebelink spreekt zondag in
het Treslinghuis in de Groningse
Oosterparkwijk tijdens een bijeenkomst rond Dick Nanninga. Zanger
Meindert Talma speelt een lied over
Nanninga en laat oude beelden zien.
Sportverslaggever Dick Heuvelman
presenteert. De bijeenkomst, die om
drie uur begint, is georganiseerd
door Tjeerd van Dekken (Tweede
Kamerlid, PvdA) en Sandra Beckerman (Fractievoorzitter Provinciale
Staten, SP). Zij hopen deze middag
handtekeningen te verzamelen voor
een eerbetoon voor Nanninga in de
wijk.
Jeroen Siebelink is schrijver en
journalist voor onder meer Esquire.
Hij schreef eerder een biografie van
voetballer John de Wolf. De Lange.
Het verhaal van Dick Nanninga is
verschenen bij uitgeverij Thomas
Rap. 320 pagina’s. Prijs 19,99
euro. ISBN 9789400405738.

