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E en driehonderd jaar oud
boerderijtje in het slaperige
plaatsje Neeroeteren, Bel-

gisch Limburg. Sprookjesachtig
perceel. Het lijkt niet te zijn bedoeld
als woning, eerder als koetshuis of
stal. Oranje dakpannetjes, dofgroen
uitgeslagen. Kleine raampjes, met
daarin nog kleinere ruitjes, waar-
achter niets te zien is. Daar ergens
moet hij zich bevinden. Het is febru-
ari 2014. Het WK in Brazilië komt
eraan. Ik ben gestuurd door een
mannenblad. Ik kom voor de maker
van het enige, echte Nederlandse
velddoelpunt ooit in een WK-finale.
De man die het kan weten. Ik ben
hier voor het verlossende woord.

Wordt Nederland dit jaar einde-
lijk wereldkampioen?

Tijdens zijn eigen verrichtingen
op het veld, op het WK van 1978,
was ik nog geen tien jaar oud. Mijn
vader, wielrenliefhebber, keek
nauwelijks voetbal. Ik heb de verlo-
ren finale tegen gastland Argentinië
niet gezien. De invalbeurt van de
reus Dick Nanninga evenmin. De
gelijkmaker. Een doelpunt dat alles
veranderde, voor even. Hij was de
vuist van een verzwakt lichaam.
Een dreun, totdat de fittere en
slimmere Argentijnen ons verplet-
terden. Daarna keerde hij weer
terug naar zijn gewone leven, in
Kerkrade, waar mensen evenveel
van zijn bloemen en zijn opgewekte
luim hielden als van zijn doelpun-
ten.

Ik heb Dicks geschiedenis uit
tweede hand vernomen, maar mijn
fascinatie is er niet minder om. Ik
heb me goed voorbereid. Weet
inmiddels alles over hem. Maar ik
heb geen idee wat ik daarbinnen
kan verwachten. Eeuwenoude duis-
ternis. Een versteende legende, een
raadsel in zichzelf. Van zijn dochter
Petra heb ik begrepen dat het niet
goed met hem gaat. Suikerziekte
vreet hem van onderen op. Een
been is onlangs afgezet, een opera-
tie die uit de hand liep, waarna hij
vier maanden in coma lag. 

De bel brengt geen geluid voort.
Maar de voordeur is los. Dat had ze
nog gezegd door de telefoon. Rij
gewoon langs, de deur staat daar
altijd open. In een halletje sla ik
links af, duik onder een gevaarlijk
lage deurpost door. Ik sta in een
hoge, donkere ruimte. Ergens ach-
terin voel ik geesteskracht. Maar ik

zie hem niet. Hij moet zich ophou-
den in de uiterste duisternis, daar
waar geen zonlicht komt. Bij zich-
zelf naar binnen starend, als een
vergeten staldier. Geduldig wach-
tend op wat komen gaat.

Petra vertelde me dat hij niet
veel visite meer krijgt. Niet omdat
zijn vrienden hem in de steek heb-
ben gelaten; hijzelf verdraagt geen
bezoek meer. Als ze zich hier toch
binnen wagen, rolt hij al na een
paar minuten zijn wagentje naar
zijn computer, en gaat daar zitten
gamen, totdat zijn bezoek weg is.

Ergens onder de schouw houdt
zich een schim op. Om hem heen
staat het blauw van de rook. Het is
alsof hij in de schoorsteen is geval-
len, en zich onderin heeft weten te
bevrijden. Bevrijd van behoeftes,
zorgen, tegenslagen. Een bewie-
rookt Boeddhabeeld in lotushou-
ding. Boven de ineengedoken gestal-
te: een flits. Een verzilverde bal. Op
een sokkel op een dwarsbalk boven
de haard. Is dat… komt dat… uit
Argentinië? Zou dat de verliezers-
prijs zijn? Die de spelers weigerden
van dictator Videla aan te nemen?

In rook opgegaan
Helaas. Dick heeft het ding gekre-
gen omdat hij een tijdje wat voet-
baljeugd in Neeroeteren heeft ge-
traind. Eromheen prijken nog zo
wat stoffige bordjes en tegels, snuis-
terijen waarvan hij niet meer weet
waaraan ze precies zouden moeten
herinneren. Op deze tierelantijnen
na heeft hij geen aandenken meer
aan het voetbal. Ook niet aan het

WK van 1978. Het is in rook opge-
gaan. Hij heeft alles weggedaan, of
weggegeven. Dat zegt hij althans
tegen mij, als ik tegenover hem zit,
en naar toen informeer. In de hoop
die tijd weer een beetje tastbaar te
maken. Heeft hij de medaille nog
ergens? Of het shirt dat hij na afloop
van de finale ruilde met verdediger
Luis Galván? Iets concreets, dat zijn
daad even kan terughalen uit het
rijk van vergeelde knipsels en vage
wedstrijdbeelden op Youtube?

Hij schudt zijn hoofd. Een stier in
een muf schuurtje. Een leven dat
voorbij is. Toch blijven de journalis-
ten komen. Als vliegen. Ze willen op
hem zitten. Kriebelen, poepjes
leggen, hem bevragen. Eren. De
held van Argentinië. Hij weet niet
wat ze bedoelen. Hij herinnert zich
niets van een heldendaad. Alleen
die sfeer daar, hoog in de Andes, dat
staat hem nog bij. Het einde van de
wereld. Dat gevoel grijpt hem nog
wel eens naar de keel. Het gevoel
vast te zitten, niet weg te kunnen.
Te stikken. 

Verder weet hij niets meer. Je
ziet hier toch alleen rommel op de
plank staan prijken? Zo kan niets
hem herinneren aan vergankelijk-
heid en vergeefsheid. Alles wat hij
had, heeft hij weggegooid. Voetbal-
tenue, trainingspak, uitgaanspak,
bondspak. Waarom, dat weet hij
ook niet. Vertwijfeld haalt hij zijn
schouders op. Laat zijn hoofd ertus-
sen zakken. Zit geknakt. Een hou-
ding die niet bepaald Dick Nanninga
kenmerkt. Dat werkt het beste, als
hij zich ergens van af wil maken. Zit
hij er op deze manier bij, en doet hij
er het zwijgen toe, dan durven
mensen niet verder te vragen, en
gaan ze gauw weer weg. 

Zijn blik is op de tegels gericht.
In zijn kleine, volgestouwde tempel
zit hij in een rolstoel. Geparkeerd
tussen een bed op klossen en een
salontafeltje. Hij buigt naar voren,
brengt zijn handen naar zijn ge-
zicht. Handen van marmer. Pink en
ringvinger lijken aan elkaar te plak-
ken. Ze staan krommer dan de
andere vingers, verstijfd. Het deert

hem niet. Het is alsof hij zich hei-
melijk verkneukelt. Om iets waar-
mee hij zich intensief bezighoudt.

‘Moet ik hem voor u aansteken?’
‘Nee, nee.’
Met een grote tafelaansteker in

Roda JC-kleuren, die iemand laatst
heeft meegebracht, lukt het hem
inderdaad de sigaret aan te krijgen.
Een enorme vlam, binnen de be-
schutting van zijn handen. Hij zuigt
een zwak trekje zijn longen in.
Daarna staart hij weer omlaag,
langs de lege stof van een broeks-
pijp. Een droogdoek boven de vloer.

Contact met de grond heeft hij
niet meer. Contact met wat dan ook.
Alsof hij zich heeft afgezet en is
losgekomen, en een half metertje
boven de aarde van het strafschop-
gebied van voetbalstadion Kaalheide
zweeft.

Liefde voor bloemen
Ik besluit hem niet te vragen naar
zijn mening over het Oranje van nu,
of het WK van straks. Ik herinner
hem aan zijn liefde voor bloemen.
De bloemenzaak, die hij naast het
voetbal runde. Kleine jaren, die

nooit zouden ophouden. Een tijd
waar jongere generaties geen idee
van hebben. Een tijd waarin alles
kon. Waarin het leven nog niet van
te voren vast lag, zonder uitgekien-
de voetbalopleidingen en uitgestip-
pelde voetballoopbanen. Het leven
nam zomaar een wending. Hij was
een betonvlechter in Groningen. In
zijn vrije tijd voetbalde hij wat. In
de regio werd zijn kopstoot gewaar-

deerd, verder was hij een matige
speler. Voor een fooi haalde Roda JC
hem naar het diepe Zuiden.

In zijn ogen is een flakkering
zichtbaar. Hij begint te vertellen.
Ineens herinnert hij zich toch mo-
menten. Deelt anekdotes, verhalen
die ik nog nergens heb gelezen. Hoe
vreselijk verliefd hij was op zijn
bloemenzaakje. Hoe hij rust vond in
het samentellen van uitbundige
boeketten, hoe fijn het was om ze
vervolgens gratis weg te geven. Aan
mensen van wie hij hield, maar
tegen wie hij dat niet kon zeggen.
Hoe hij vijfentwintig jaar lang sani-
tair verkocht voor Koninklijke
Sphinx. Hoe hij verliefd werd op een
Poolse. Hoe hij met haar een hoe-
rentent runde, hier, op een steen-
worp afstand van Neeroeteren. Ook
flarden uit Argentinië vliegen voor-
bij. De meest bizarre gebeurtenis-
sen. Hij raakt niet meer uitgepraat,
totdat een zuster zich in de boerde-
rij meldt. Gedwee doet hij zijn shirt
omhoog. Ze geeft hem een spuit. Hij
spant zijn buikspieren aan.

‘Ziet er nog goed uit hè.’
Ze verschoont de urinezak. Ze

zegt dat hij moet gaan rusten.
Achteruit loop ik de ruimte uit.

Ik blijf naar hem kijken, totdat ik
weer op het erf sta. Ik houd contact
met zijn dochter. Ik vraag met enige
regelmaat of ik nog eens langs mag
komen. Ze zegt dat het niet zo goed
met hem gaat.

Begin 2015 gaat zijn andere been
eraf. Hij wordt ernstig depressief. 

In de zomer van 2015 wordt hij
met hoge koorts opgenomen in het
ziekenhuis van Maaseik. Het is eind
juli, 2015. Ik ben op vakantie in
Spanje. Ik heb een droom. Dick en
ik staan te praten. Hij staat.

‘U staat’, zeg ik.
‘Ja, ja. Vertel jongen, wat wil je

allemaal van me weten.’
‘Maar u staat weer. Dat is toch

geweldig.’
Terwijl hij honderduit praat,

nader ik hem dichter. Zo dicht dat
onze hoofden elkaar bijna raken. Ik
hoor niet wat hij zegt. Maar zijn
mond staat iets open. Ik kijk in de
mond. Tussen zijn tanden schemert
het. Het is alsof er een laagje vloei-
stof in drijft, blauwzwarte olie. Nu
pas zie ik de rot in zijn tanden.

Ik sta er tot aan mijn voeten in.
Waad door het oude water van zijn
leven, beweeg me door een ruïne,
die eens een onneembare burcht
was, en waarover hij me nu nog
meer gaat vertellen. Ik open mijn
ogen. Kijk op mijn telefoon hoe laat
het is. Het is 21 juli 2015. Er is een
kort, verdrietig berichtje van Petra.

Jeroen Siebelink (1968) groeide
op in Ede. Na zijn studie bedrijfs-
economie in Rotterdam en na
banen op financiële redacties van
Wolters Kluwer en Reed Elsevier
schrijft hij nu freelance voor
uiteenlopende bladen en kran-
ten. Van zijn hand verschenen
diverse voetbaltitels: de biografie
De Wolf, John, de verhalenbun-
del Voetbalgenen en De Voetbal-
belofte

Hij herinnert zich niets van een heldendaad
Dick Nanninga was onverwoestbaar. Maar

een jaar geleden overleed hij veel te vroeg.

Jeroen Siebelink dook in zijn leven en

ontdekte dat de held van het WK van 1978

zichzelf de laatste jaren van zijn leven op

ontluisterende wijze verwaarloosde.

Dick Nanninga (18) loopt juichend weg nadat hij op 25 juni in de WK-finale tegen Argentinië de gelijkmaker heeft gescoord (foto links). Foto midden: Nanninga duelleert met Daniel
Passarella (l) en Omar Larrossa (r). Op de foto rechts blaast Nanninga de teleurstelling van het verlies (3-1 na verlenging) weg met een zwaar shaggie. Foto’s: ANP
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Achtergrond

Dick Nanninga, bloemist, café-
houder en spits van het Neder-
lands elftal, wordt wereldbe-
roemd door één verwoestende
kopstoot in de zinderende finale
van het WK van 1978 tegen gast-
land Argentinië. Een omstreden
toernooi vanwege het regime.
‘Ik kop de kogels wel terug,’
meldt hij een verslaggever nog
stoer bij vertrek. Zijn grootste
tegenstander blijkt echter niet
het Argentijnse elftal of dictator
Videla, maar hijzelf. Een man
met een ijzersterk lichaam en
een opgeruimd karakter, maar
ook met een woelige geest. Hij
wordt tot in den treure herin-
nerd aan dat ene hoogtepunt in

zijn leven en daarmee aan zijn
eigen vergankelijkheid. De on-
verstoorbare levensgenieter
blijkt niet zo onverwoestbaar als
gedacht en begint zichzelf op
ontluisterende wijze te verwaar-
lozen, wat uiteindelijk leidt tot
het afzetten van zijn beide be-
nen en zijn veel te vroege dood,
zestig jaar pas. Een bijzonder
voetbalboek dat leest als een
roman en je meevoert in het
wezen van een iconische en
raadselachtige man.

De Lange. Het verhaal van Dick
Nanninga. Thomas Rap. 19,90
euro. Het boek wordt op 1 okto-
ber gepresenteerd in Kerkrade

De Lange

Het verhaal van Dick Nanninga


