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Het bruine monster. Collectie Hugo Borst, Rotterdam
Foto Rob Mostert, Rijswijk
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Inleiding
Dat sport en literatuur elkaar niet zouden verdragen, wordt slechts volgehouden door
hen die er plezier in scheppen met opgetrokken neus door het leven te gaan. Zij
trekken hun neus wel voor meer op dan voor een onschuldige bal. Die buurman wens
je geen kind toe. Hij is een boze.
F. Scott Fitzgerald kreeg zijn fatale hartaanval terwijl hij mogelijke opstellingen
zat te noteren van het footballteam van Princeton, zijn oude universiteit. Het neemt
hem nog meer voor ons in dan de wanhopige charme van Dick Diver, of de
ongeëvenaarde stijl van zijn proza.
Waar vind je mooiere uitingen van humor, wanhoop, liefde, mededogen, doodsnood
en faalangst, dan in de honkbalverhalen van Fitzgeralds vriend Ring Lardner? Het
was pas 1925 toen Lardner inzag dat het honkbal de klassieke Amerikaanse tuin was
voor zijn monumentjes van het menselijk tekort. Zijn voorbeeld werd gevolgd door
Bernard Malamud en Philip Roth.
A.J. Liebling vond het boksen. Norman Mailer ging ermee vandoor.
Seamus Heaney zag het voetbal, Martin Amis het tennis en V.S. Naipaul, uiteraard,
het cricket. Maar dit is Nederland, land van opgetrokken neuzen. Er is een
Schrijversprentenboek voor nodig om, door een nauwgezet en nog niet voltooid
onderzoek van Erik Brouwer, de voetbalsport een plaatsje op de literaire landkaart
te gunnen. Dat dit de definitieve emancipatie van het voetballen in het
amusementspark van de literatuur zou betekenen, betwijfel ik. Al was het een grote
opluchting in Brouwers artikel te lezen hoe invaller Harry Mulisch (natuurlijk stond
hij reserve. ‘Mulisch, jij vlagt vandaag.’, moet Hermans hebben gezegd), op 2
december 1951 twee doelpunten heeft gemaakt in de voetbalwedstrijd van het literaire
tijdschrift Podium tegen De Windroos, een poëziereeks onder redactie van Ad den
Besten. Podium won met 3-2, dankzij Mulisch.
Dat de grootste opgetrokken neus van Nederland de rest van zijn leven heeft
besteed aan het ontkennen van het wapenfeit, moet hij weten. Ons neemt niemand
die twee goals meer af. Ze behoren voorgoed tot de literatuurgeschiedenis.
Henk Spaan
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Theo Thijssen (1879-1943), zesde van links, als scheidsrechter bij het schoolvoetbal, omstreeks 1918.
Foto archief Theo Thijssen Museum, Amsterdam
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‘Voetballende dichters zijn goden, elk apart halfgoden’
1900-1950
Het moet een mooi gezicht zijn geweest. Vier jassen die de doelpalen moesten
voorstellen, een leren bal die er nog echt uitzag als een bruin monster, tientallen
schooljongens op jacht naar een doelpunt. En aan de rand van het school-plein meester
Thijssen met zijn ‘borstelkopje, z'n boord met puntjes en z'n vrijheidsdas’, zoals een
oud-leerling, die alles observeerde, het omschreef. Zelden sloeg hij een partijtje over
en elke keer weer genoot hij van de overgave van de jongens. Een leraar die van
voetbal houdt, is natuurlijk snel populair en Thijssen - voornaam Theo, in zijn vrije
tijd schrijver - was een fanaat. Niet alleen was hij zeer geïnteresseerd in de wedstrijden
op het plein, hij vervulde ook nog eens een belangrijke rol bij het schoolvoetbal.
Thijssen was de man die de tactische concepten verzon en zo nu en dan hees hij zich
zelfs in een zwart pak om als scheidsrechter op te treden tijdens toernooien. Het
voetbal moet Thijssen wekelijks vele uren hebben gekost, want ook in familiekring
was er geen ontsnappen aan. De tweede vrouw van Thijssen heette Geertje Dade en
de echte voetbal-kenner weet dat zij de jongere zus was van een van de oprichters
van Ajax: Han Dade. En die bracht weer geregeld zijn vriend Floris Stempel,
mede-oprichter en de eerste voorzitter van Ajax, mee naar het huis van Theo en
Geertje. De twee pioniers zijn zelfs getuigen geweest bij hun huwelijk.
Het gevolg was dat het tijdens familiefeestjes opvallend vaak over voetbal ging
en dat zal er niet minder op zijn geworden toen Joop en Henk Thijssen, de zoons van
de schrijver, langzaam maar zeker uitgroeiden tot prima spelers. Volgens Manna
Thijssen-van der Schaaf, weduwe van Henk, maakten de twee zelfs furore bij Ajax.
‘Maar Henk niet zo lang, want hij brak zijn been en mocht toen van Reynolds [destijds
de trainer van Ajax] niet meer voetballen.’
De blessure van Henk Thijssen kwam hard aan. Niet alleen bij hemzelf, maar ook
bij de andere familieleden. Theo Thijssen zag voetbal als een sociaal gebeuren. En
daarom nam ‘Do’, zoals hij door familieleden werd genoemd, vaak wat naasten mee
naar de velden van Ajax, vertelde zijn nichtje Aat Zegerman aan biograaf Peter-Paul
de Baar. ‘Dan moest ik langs de lijn gaan staan en roepen: “Hup Jopie, hup Jopie!”
of “Hup Henkie, hup Henkie!” En als we dan klaar waren, gingen we naar een grote
tent. Daar zat Do, in zijn mooie grijze pak, achter een grote tafel en een inktpot, alles
wat hij had gezien te noteren. Hij hield hele lijsten bij van het voetbal. Daarna vroeg
hij: “Willen jullie een kogelflesje?” en die werden dan
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Spotprent en -vers over Herman Gorter (1864-1927) in De reuke der liefde, 1 april 1907.
Collectie IISG, Amsterdam
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besteld. Ja, dat waren leuke tijdsbestedingen.’ Of Theo Thijssen zelf heeft gevoetbald,
is niet bekend. Het kan bijna niet anders of hij heeft weieens een balletje getrapt met
zijn zoons of met zijn leerlingen, maar familieleden kunnen dat niet bevestigen. En
eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit. Zeker is dat Thijssen veel van voetbal hield
en dat is al heel wat. Want ondanks dat sport rond de vorige eeuwwisseling
voornamelijk door de elite werd beoefend, waren er niet zo heel veel schrijvende
voetballiefhebbers.
Er waren natuurlijk wel uitzonderingen en een daarvan is Herman Gorter. Tot
1889 was hij ‘president’ van het Amsterdamse RAP, in 1887 opgericht toen
cricketclubs RUN, Amstels CC en Progress fuseerden en een voetbaltak opzetten. Hij
was betrokken bij de oprichting van de Nederlandsche Voetbal- en Athletiek Bond
in 1889 en hij bracht zijn zondagmiddag geregeld door als ‘referee’ en ‘umpire’.
Dat zijn geen twee benamingen voor hetzelfde woord. In de beginperiode van het
voetbal - de eerste Nederlandse club werd opgericht in 1879 - waren er niet alleen
grensrechters (aangewezen door de clubs, meestal bereidwillige toeschouwers) en
een scheidsrechter (referee, aangewezen door de bond), maar ook twee umpires. Die
werden aangewezen door de clubs en moesten beslissen bij eventuele ‘gerezen
geschillen’ zoals het in artikel 14 van de reglementen van RAP staat omschreven.
Je vraagt je weleens af waar Gorter de tijd vandaan haalde, want op zondag moest
hij zijn kunsten natuurlijk ook nog laten zien op het voetbalveld als speler van RAP.
Gorter speelde doorgaans als centrumspits en van hem werden de doelpunten
verwacht. Maar uit de wedstrijdverslagen die in het weekblad De Nederlandsche
Sport verschenen, blijkt dat het scoren Gorter aanvankelijk moeilijk af ging. Het
gevolg was dat RAP in de eerste twee seizoenen uit haar bestaan geen enkele keer
won en het duurde tot het seizoen 1889-1890 voordat het beter ging. Een jaar later
stond RAP na zeven gespeelde wedstrijden zelfs ongeslagen bovenaan. Dat was niet
te danken aan Gorter. Hij had zijn studie klassieke letteren inmiddels afgerond en
aanvaardde een baan als leraar op een gymnasium in Amersfoort. Daar ging kennelijk
zoveel tijd in zitten dat hij de eerste maanden van het seizoen afwezig was en pas op
zondag 9 maart 1891 maakte Gorter zijn rentree bij RAP.
Misschien kwam het doordat hij zo'n lange tijd niet had gespeeld, maar Gorter
had er duidelijk zin in. Toen hij 's ochtends vroeg met zijn voet-baltas om zijn
schouder richting de velden fietste en bij aankomst bleek dat het team van Hilversum,
dat tegen het tweede van RAP moest aantreden, te weinig spelers kon opstellen, sprong
hij graag bij. Gorter kleedde zich snel om, nam zijn gebruikelijke plaats in de spits
in en deed het volgens de verslaggever van De Nederlandsche Sport ‘tamelijk’.
Desondanks verloor Hilversum, met 2-0.
Gelukkig had hij 's middags de kans revanche te nemen. En dat was nodig, want
Gorter kon absoluut niet tegen zijn verlies. Volgens Henriëtte Roland Holst hechtte
hij zelfs zoveel waarde aan winnen dat hij voor belangrijke wedstrijden een aantal
borreltjes dronk of kalmeringsmiddelen nam tegen de zenuwen.
Maar het werd een slechte dag voor Gorter. RAP verloor met 2-1 van het bescheiden
Haagsche VV en de eerste nederlaag van het seizoen kwam hard aan, zo blijkt uit
het verslag van De Nederlandsche Sport van de taferelen na de wedstrijd. ‘Hartelijk
“cheers” klinkt van beide zijden, hoewel een scherp toehoorder misschien bemerkt
heeft, dat menig Rappenaar tegelijkertijd een wanhopige poging doet om een stille
traan weg te pinken.’ Gorter zal het zelf waarschijnlijk wel zo hebben
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gevoeld, maar het zou flauw zijn de schuldvraag van het belangrijke verlies (RAP
zou dat jaar het kampioenschap op de laatste speeldag verspelen) alleen bij hem te
leggen. Want uit de verslagen van De Nederlandsche Sport blijkt heel duidelijk dat
hij elk jaar beter is gaan spelen. En toen Gorter in 1892 een nieuwe club stichtte,
Amersfoortsche VV, was hij zelfs onmiskenbaar de beste speler die er rondliep.
Volgens oud-leerling P. Groeneboom was Gorter de enige die voetbalschoenen had
en hij maakte als ‘center’ de meeste goals. En hij was nog buitengewoon veelzijdig
ook. Als het moest, speelde Gorter als linksbuiten en op zondag 4 december 1892
stond hij zelfs op doel tijdens de uitwedstrijd tegen Go Ahead uit Wageningen. Hoe
zal Gorter de avond daarvoor hebben geslapen? De thuiswedstrijd tegen Go Ahead
ging met 10-0 verloren en zijn ploeg was voor de return niet compleet.
(Amersfoortsche VV verliest later dat seizoen ook nog een keer met 17-0, maar toen
speelde Gorter niet mee. In het verslag wordt dat ook als excuus gebruikt. Zijn
absentie werkte ‘demoraliserend’.)
De return tegen Go Ahead bleek mee te vallen. Amersfoortsche VV verloor met
5-3 en volgens de verslaggever was die uitslag geflatteerd. ‘Het was jammer dat
Gorter in den goal moest staan - wegens verkoudheid naar ik meen - anders had het
wellicht anders kunnen lopen.’ Wat met deze uitspraak wordt bedoeld, wordt duidelijk
in het verslag. ‘De 2de werd door Bowles gemaakt en de 3de, een corner, die heel
mooi door Thompson genomen werd, had de keeper de beleefdheid te missen.’ Al
met al was Gorter als doelman geen succes, is de conclusie van de verslaggever.
‘Gorter had twee goals kunnen verhinderen. Vergeten wij echter niet, dat zijn plaats
behoort onder de forwards en niet in den goal.’
Sport werd (het woord werd overigens in 1866 geïntroduceerd in Nederland door
Simon Gorter, de vader van Herman: ‘Let eens op die kloeke opgeschoten mannen
door “sport” ontwikkeld.’) eind negentiende, begin twintigste eeuw nog als een
elitaire bezigheid beschouwd. Daarom hebben de literaire vrienden van Gorter zijn
liefde voor de sport ook nooit afgekeurd (Gorter deed behalve aan voetbal aan tennis,
schaatsen, zwemmen, bergbeklimmen, roeien en cricket). Uit een brief van Albert
Verwey gericht aan zijn latere echtgenote Kitty van Vloten blijkt dat de verhalen die
Gorter vertelde, altijd graag werden aangehoord. Verwey discussieerde met Gorter
zelfs liever over sport dan over metrum, vers- of voetmaten.
Ook van Frederik van Eeden is bekend dat hij een sportliefhebber was. Hij was
de vaste tennispartner van Gorter en volgens Pim Mulier - de oprichter van de eerste
Nederlandse voetbalclub, HFC uit 1879 - was Van Eeden ook nauw betrokken bij het
voetbal. Mulier vertelde in het Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van de Haarlemsche Football Club 1879-1919 (1919) dat hij in de beginjaren van
het voetbal erg had genoten van ‘gesprekken over literatuur en sociologie’ met
‘mannen van nieuwe richting’, zoals Frederik van Eeden, Herman Gorter en Rik
Roland Holst, op het veld waar HFC de voetbalwedstrijden speelde. ‘[...] zoo werd
het sportveld de plaats, waar men elkander, zij het om de sportieve qualiteiten niet
alleen tolereerde, maar gaarne zag.’ Uit de dagboeken van Van Eeden blijkt ook dat
hij heeft gevoetbald, want hij schrijft op 20 november 1894: ‘Zondag flink gefootballd
in Haarlem.’ De enige die problemen lijkt te hebben gehad met de sportiviteit van
Gorter, was Willem Kloos. De voorman van de Beweging van Tachtig onthulde in
een artikel in de NRC, ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Gorter, dat hij
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hebben, maar Kloos taxeerde hem als een ‘gentleman gymnasiast’, die meer scheen
te hebben ‘van een flinken voetballer dan van een lever in diepere psychische
gewesten’. En van zo iemand kon niet worden verwacht dat hij de kwaliteit zou
hebben van ‘een waarachtig-groot dichter die zijn diepst inwezen samen voelt kloppen
met het hart van al 't bestaande’.
Kloos trok bij en pas toen Gorter de politiek in ging, bracht de sport hem in de
problemen. Hij was een overtuigd socialist en sommige kameraden waren furieus
dat hij zijn hobby's gewoon bleef uitoefenen gedurende zijn lidmaatschap van de
SDAP. Op een congres in 1909 in Deventer werd het zelfs tegen hem gebruikt, zo
blijkt uit een artikel dat in het Algemeen Handelsblad verscheen. ‘Gorter gaat
tennissen en voetballen met de Hilversumse bourgeoisie,’ riep een SDAP-lid
verontwaardigd. De sociale afstand die ontstond doordat Gorter zijn elitaire
bezigheden niet wenste op te geven, wordt door sommigen van zijn biografen zelfs
opgevoerd als oorzaak van zijn politieke falen.
Gorter was een van de weinige schrijvers uit het begin van de vorige eeuw die
hebben gevoetbald in clubverband, een andere is A. Roland Holst. Toen hij op de
openbare lagere school in Hilversum zat, meldde hij zich, net als de meesten van
zijn klas- of buurtgenoten, aan als juniorlid van de prestigieuze voetbalvereniging
Victoria - de club waar ook Henri van Booven, schrijver van de roman Tropenwee
(1904) en biograaf van Louis Couperus, korte tijd lid van is geweest.
De naam van Roland Holst komt voor op de oudste ledenlijst die bewaard is
gebleven, uit 1903, maar een jaar later zegde hij op. Roland Holst leed aan een
nierkwaal en het was niet verantwoord door te voetballen. Toch bleef hij nog lange
tijd verbonden aan Victoria. Zijn jongere broer Marius, beter bekend als ‘Eep’,
speelde tot 1907 als keeper bij Victoria en Roland Holst stond geregeld langs de
zijlijn om hem aan te moedigen. Het was waarschijnlijk door de aanwezigheid van
zijn broertje dat Roland Holst ook na zijn gedwongen afscheid nog enkele jaren als
donateur verbonden bleef aan Victoria. Hij deed zelfs nog enige malen mee aan de
jaarlijkse toneelvoorstellingen die de club organiseerde.
Een andere bekende Nederlandse dichter die veel heeft gevoetbald, is H. Marsman.
Niet in clubverband, zoals Gorter, Van Booven en Roland Holst, maar in het
schoolelftal van de HBS. Marsman speelde vaak op de rechtervleugel, direct naast
zijn vriend Arthur Lehning, en hij kon zich goed schikken in ‘de kleine collectiviteit
die een elftal is’, zo blijkt uit het autobiografische verhaal ‘Zelfportret van J.F.’. In
dat verhaal maakt Marsman duidelijk dat voetbal veel goeds voor hem heeft gedaan:
‘Ik geloof achteraf dat ook de middagen op het sportveld van de grootste betekenis
zijn geweest. Niet alleen doordat mijn lichaam er gezondheid opdeed, zoodat ik ook
innerlijk weerbaarder werd, maar omdat mijn sportieve prestatie gevoegd bij het
toenemen van mijn lichamelijke kracht een goed tegenwicht vormde tegen de kans
om te verschroeien bij het vuur van den geest.’
In ‘Zelfportret van J.F.’ heeft Marsman het alleen over zichzelf als
rechtervleugelspeler. Vreemd genoeg verzwijgt hij dat hij bijna altijd op doel heeft
gestaan. Waarom? Marsman was longpatiënt en door zijn zwakke fysieke conditie
moest hij wel gaan keepen. Hij behoort daarmee tot een illuster gezelschap - auteurs
als Nabokov, Camus en Sir Arthur Conan Doyle stonden ook op doel - maar veel
liever had Marsman alle wedstrijden als aanvaller gespeeld en daarom hield hij in
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Twee bladen uit het fotoalbum van Arthur Lehning (1899-2000) met foto's van de voetbalelftallen
van de Rijks HBS te Utrecht. Arthur Lehning en zijn vriend en klasgenoot de latere dichter H. Marsman
(1899-1940) waren echte voetballiefhebbers. Lehning speelde, volgens zijn dagboekverslagen, niet
alleen op de rechtervleugel, maar ook wel als midvoor en op andere plaatsen. Marsman stond bijna
altijd in het doel. Misschien dat zijn lengte daarbij een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Op de
bovenste foto Marsman als keeper en Lehning zittend, tweede van rechts.
Collectie Stichting Ithaca, Frankrijk.
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In januari 1914 begon Arthur Lehning in zijn ‘Padvindersjaarboekje’ - een piepkleine agenda - in
microscopisch handschrift een dagboek bij te houden. Eerst blijft het bij losse notities, maar in 1915
slaat hij bijna geen dag over. Op 24 april van dat jaar doet hij uitvoerig verslag van een
schoolvoetbalwedstrijd. Behalve de opstelling noteert Lehning: ‘R.H.B.S.I - M.D.S. 1-0 / Daarna wij.
Pa gekeken. Erg koud./ [...] Voor half-time / hebben we niet veel in te brengen, behalve / enkele
door-braken die niets opleveren. Spree / weet echter met de achterhoede het ergste / te voorkomen.
Hor schiet op korte / afstand rakelings over. // Toen penalty. Schwaert neemt. Spree houdt hem.
Eindelijk afgeloopen, + over 6 thuis. We hadden wel een goaltje verdiend.’
Collectie Stichting Ithaca, Frankrijk

kwam als hij tussen de palen stond. De eerste schreef in De vriend van mijn jeugd
dat hij met Marsman inderdaad vaak de rechtervleugel vormde, maar dat de dichter
toch vooral als doelman werd opgesteld. En ook uit zijn dagboeken blijkt dat Marsman
meestal keepte. Lehning hield alle wedstrijden van het schoolteam bij en daarbij
spaarde hij zijn vriend niet: ‘'t 2e elftal met 2-0 verloren van de Hamburger. Marsman
allebij moeten houden. (Zenuwachtig!!!) Henny had z'n vorm in zijn grijze trui
gelaten.’
Vestdijk geeft in Gestalten tegenover mij een karakterisering van Marsman, waaruit
ook blijkt dat Marsman op doel heeft gestaan: ‘Gewoonlijk ziet men, dat zo iemand
bij iets dat hem onmogelijk interesseren kan, gewoon zijn mond houdt. Maar Marsman
was te spontaan en moest op alles in zijn omgeving reageren; en dat geschiedde dan
- vluchtig, oppervlakkig, toch altijd fel genoeg - met de primitiefste lagen van zijn
bewustzijn, ongeveer zoals hij in zijn jeugd voetbal had gespeeld, waarbij hij zich,
zoals hij mij eens vertelde, als keeper tijdens een wedstrijd volledig uitputte, niet
lichamelijk maar psychisch, zonder dat dit uiteraard veel bijdroeg tot de
expressiemogelijkheden van de persoonlijkheid Marsman [...].’ Marsman was ondanks
zijn matige fysieke gesteldheid een dappere, goede doelman en Vestdijk zal zeker
met bewondering naar hem hebben gekeken. Want uit het werk van Vestdijk blijkt
een bijzondere voorliefde voor keepers. Zo identificeert Anton Wachter zich in
Surrogaten voor Murk Tuinstra met Just Göbel (ook de favoriete keeper van Marsman)
en probeert hij in hetzelfde boek een plaats als doelman af te dwingen in het eerste
team van Eendracht. Het was duidelijk een grote droom van Anton uit te groeien tot
een goede keeper, maar dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de schrijver zelf op
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doel heeft willen staan. Toch is de kans wel degelijk aanwezig dat Vestdijk in zijn
jeugd droomde van een loopbaan als keeper. De Anton Wachter-cyclus is volgens
Vestdijk-kenner Hans Visser ‘voor negentig procent autobiografisch’ en zeker is dat
Vestdijk als jonge jongen heeft gevoetbald. Dat wordt duidelijk uit De koperen tuin.
‘Daar ikzelf alleen maar voetbalde met kleinere jongetjes, op het grote plein vlak bij
ons huis, “Zaailand” geheten, zou ik nooit met Mr. Vellinga als keeper in aanraking
zijn gekomen, indien ik geen vriendschap gesloten had met twee oudere jongens, die
mij op een zondagmiddag meenamen naar een wedstrijd op het
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Het elftal van Uruguay voor aanvang van de wedstrijd tegen het Nederlands elftal tijdens de Olympische
spelen in Amsterdam, 30 mei 1928. Uruguay zou de wedstrijd winnen met 2-0.
Foto Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem

links · Van journalist, dichter en zanger van levensliedjes Clinge Doorenbos (1884-1978) verscheen
de volgende dag een vers over de nederlaag in De Telegraaf.
Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
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Het Nederlands elftal voor aanvang van de wedstrijd tegen Uruguay. Staand van links naar rechts:
Gejus van der Meulen, Piet van Boxtel, Harry Denís, Wout Buitenweg, Bob Glendinning (bondscoach),
Bertus Freese, Dolf van Kol, Jan Elfring. Zittend: Leo Ghering, Jaap Weber, Pierre Massy, Puck van
Heel.
Foto Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

links · Journalist/auteur Wouter Loeb (1897-1977) beschreef het Nederlands olympisch elftal in een
vers in Het Vaderland, 31 mei 1928.
Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
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Typoscript met aantekeningen van De koperen tuin (1932) van S. Vestdijk (1898-1971).
Collectie Letterkundig Museum, Den Haag

grootste van de twee velden.’
Natuurlijk is De koperen tuin, net als Surrogaten voor Murk Tuinstra, een roman,
maar het Zaailand bestaat echt en de twee jongens speelden een grote rol in het leven
van Vestdijk. Het is ook zeker dat Vestdijk de wedstrijd waaraan in het citaat wordt
gerefereerd, heeft bijgewoond, tijdens een logeerpartij bij zijn tante Jeanette in de
paasvakantie van 1910.
De wedstrijd moet een enorme indruk hebben gemaakt op Vestdijk. In Kind tussen
vier vrouwen komt een lange beschrijving voor en ook in De koperen tuin gaat
Vestdijk uitgebreid in op deze wedstrijd: ‘Een kwartier later stonden “bruin” en
“blauw” [de twee oudere jongens] en ik aan de rand van een slijkerig veld, waar de
wedstrijd juist begonnen was: het eerste elftal van W... tegen een gastclub uit
Liverpool. Op de tribune speelde een
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fanfarecorps koortsachtige marsjes, telkens verwaaid door de wind. Deze wind hadden
de Engelsen tegen; niettemin wisten ze voor de pauze het “heiligdom” van Mr.
Vellinga tot zes maal toe te doorboren. [...] Keepende in modder en zweet en regen
en wind, met een dansende lorgnet op de neus, het glas vol slijkspatten, en niet eens
aan een koordje, joviaal en autoritair bulderend van “volhouden jongens” bij een
stand van 9-1, springend, knielend, handen op dijen houdend, was hij ongetwijfeld
goed om aan te zien.’
Vestdijk is een van de weinige schrijvers geweest, die ook in zijn literaire werk
gewoon schreef over voetbal. Daarmee was hij een uitzondering, maar dat betekent
niet dat hij de enige schrijver was die zijn belangstelling voor het voetbal niet wilde
verbloemen.
Bertus Aafjes schreef in de bundel Circus (1948) over voetbal. Hij verbaasde zich
vooral over het publiek: ‘De tweeëntwintig op het veld doen hun best en ze kunnen
het. De veertigduizend op de tribunes kunnen het niet, al zou men, aan hun uitlatingen
te horen, menen dat de kereltjes op het groene tapijt het tegen hen moeten afleggen.
Het gaat in de voetbalmaatschappij al net eender als in iedere andere maatschappij.
Tweeëntwintig kunnen er na jarenlange oefening niets van en de veertigduizend, die
nog nooit een bal aanraakten, kunnen het beter.’
Een andere uitzondering was Godfried Bomans.

Godfried Bomans (1913-1971) staand, derde van links, met het studentenelftal van de universiteit
van Amsterdam waar Bomans midvoor was, omstreeks 1936. Onder op de kaart een opmerking die
niets met voetbal van doen heeft: ‘In Nijmegen loopen meisjes rond die alleen reeds een verblijf in
dezen stad rechtvaardigen.’
Collectie G. Prenen-Biermann, Santpoort-Zuid
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rechts · Godfried Bomans op het H.F.C.-terrein, 1948, tijdens een voetbalwedstrijd tussen leraren en
leerlingen van het Haarlems lyceum.

Hij speelde van 1927 tot 1930 in het zesde elftal van de Haarlemse club Alliance,
zou in zijn latere leven geen wedstrijd overslaan van HFC en schreef zeer geregeld
over voetbal, vooral in de Volkskrant en Elsevier. Natuurlijk gebeurde dit op een
schertsende manier, zoals blijkt uit het artikel ‘Enige richtlijnen’: ‘Vrienden, ditmaal
een ernstig, ik mag wel zeggen, bekommerd woord. Gij juicht, omdat wij van
Duitsland gewonnen heb-
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Ongepubliceerde aantekeningen van Godfried Bomans over een fictieve interland tussen Nederland
en België, ca. 1949.
Archief Godfried Bomans, Gouda

ben. Ik wil het feit zelf niet ontkennen. De stand 2-1 spreekt een te duidelijke taal.
Maar hier schuilt juist het gevaar. Gij denkt nu: we zijn er, Nederland spreekt weer
'n woordje mee. Pas op, pas op, pas op. We zijn er nog lang niet.’ Dan volgt een
evaluatie van het spel van enkele hoofdrolspelers: ‘Nemen we Notermans. Ik doe
maar een greep. Als dribbelaar bevredigend, als terriër teleurstellend. Hij kwam
bovendien, zoals we gelezen hebben, “adem te kort”. Voor een voetballer acht ik dit
een ernstig gebrek. Adem is toch wel het eerste, dat we van een speler verwachten
mogen. Zonder dat doe je niets, gelijk bij veel sterfgevallen duidelijk wordt
aangetoond. [...] En hoe stond het met Abe zelf? Hij was, zo deelt ons de verslaggever
mee, de enige volmaakt tweebenige speler van onze ploeg. Ik betreur dit. Zeker, ook
de invalide moet een kans krijgen, maar een getal van tien lijkt ons wat aan de hoge
kant. [...] Ziehier slechts een paar opmerkingen, waaruit
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Staand, tweede van rechts, J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958) bij voetbalvereniging Olympia,
april 1908.
Collectie Letterkundig Museum, Den Haag

onderaan · G.H.'s-Gravesande (1882-1965), literatuurhistoricus en belangrijk samensteller van
bloemlezingen, zittend, derde van links, in het seniorenelftal van Quick, Den Haag omstreeks 1925.
Collectie Letterkundig Museum, Den Haag

blijkt dat er aan onze ploeg nog veel te verbeteren valt.’
Bomans behoorde tot de schrijvende voetballief-hebbers die de sport ook nog eens
zelf beoefenden. Andere voorbeelden: J.W.F. Werumeus Buning en
G.H.'s-Gravesande. De eerste speelde lange tijd als midvoor bij VVO uit Velp, de
tweede bij Quick uit Den Haag.
Er zijn ook auteurs geweest die het voetbal alleen passief volgden. Zoals Herman
de Man. Hij was zes jaar redacteur van het weekblad De Maandagmorgen en daarin
opgenomen was een sportblad, dat voor een groot deel door De Man werd gevuld.
Ook verzorgde de schrijver van Het wassende water de sportverslaggeving van het
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin. En voor dit werk bezocht hij veelvuldig
voetbalwedstrijden.
J.C. Bloem was op zondag vaak te vinden op het voetbalveld van AFC Quick, waar
zijn vriend Philip van Goethem - een veelbelovend dichter, die
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Brief van J.J. Slauerhoff (1898-1936) aan Roel Houwink (1899-1987), essayist en leidend criticus in
protestantse kring, onder andere als redacteur van Opwaartsche Wegen [21 december 1922]. Onder
aan de brief schrijft Slauerhoff: ‘Zeg H.M. [= H. Marsman] aan dat: [...] dat ik voetballende dichters
gòden vind (elk apart / halfgoden / nest ce pas!)
Collectie Letterkundig Museum, Den Haag

in 1913 op jonge leeftijd overleed - op doel stond. Daar stelde hij zich op in ‘formeel
tenue, gehoed en voorzien van een wandelstok, naast de doelman, om gedurende de
tijd dat de tegenpartij de keeper met rust liet, hun conversatie over poëzie voort te
zetten’.
J.J. Slauerhoff is een ander voorbeeld van een schrijvende voetballiefhebber die
nooit actief is geweest op het veld. Hij heeft wel wedstrijden bezocht, tijdens zijn
reizen en ook in Nederland. Zo nam een vriendin uit Rotterdam hem ooit mee naar
De Kuip toen Feijenoord (de clubnaam zou later pas met een ypsilon worden
geschreven, omdat het internationaal beter staat) tegen het Amsterdamse Zeeburgia
speelde. Feijenoord verloor en hij keerde nooit meer terug naar De Kuip. Tot zijn
grote teleurstelling heeft Slauerhoff de sport nooit zelf kunnen beoefenen. Hij was
astmatisch, daardoor fysiek erg kwetsbaar en hij keek vol ontzag naar collega's die
wel aan voetbal
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deden. Dat blijkt uit een brief die Slauerhoff schreef aan Roel Houwink. Hij deed de
groeten aan Marsman en schreef: ‘Zeg H.M. aan dat [...] dat ik voetballende dichters
gòden vind (elk apart halfgoden nest ce pas!).’
Slauerhoff had ongetwijfeld ook een voetballende dichter willen zijn, maar zoals
gezegd weerhield zijn zwakke fysieke conditie hem van succes op het veld. Toch is
zeker dat hij weleens een balletje heeft getrapt. In 1924 ging H. Marsman een week
kamperen met zijn vrienden G.A. van Klinkenberg en Cor Verwey op Vlieland.
Slauerhoff bezocht hen geregeld en later, uit een brief van

Dichter en scheepsarts J.J. Slauerhoff (geheel links, met tropenhelm) met het scheepselftal van de
S.S. Amstelkerk, Lagos, 31 oktober 1932.
Collectie Letterkundig Museum, Den Haag

Marsman aan D.A.M. Binnendijk, werd duidelijk wat de vier vrienden de hele dag
deden: ‘Beetje literatuur, meer kaarten, zwemmen en voetballen.’
De Man en Slauerhoff hadden zo hun redenen passief van het voetbal te genieten,
maar volgens Is. Querido, schrijver van historische romans als De oude waereld,
waren zij uitzonderingen en hielden de meeste auteurs zich verre van sport uit luiheid.
Dat maakte Querido woest. Reden om bij tijd en wijle flink uit te barsten.
‘Kunstenaars, het zijn harken,’ schreef hij eens. ‘Hun lichaam, oud roest. Zij roeien
niet, zij motoren niet, zij vliegen niet, zij voetballen niet, zij biljarten niet, zij jagen
niet. Het zijn zitvlakvirtuozen.’
Querido zelf was het tegendeel van een zitvlakvirtuoos. Noem een sport en hij
beoefende haar. Als biljarter deed hij het zelfs helemaal niet zo beroerd, maar als
kijkspel prefereerde Querido het voetbal. Daarom brak hij al in 1912 een lans voor
deze sport: ‘Geleerde en poëtiseerde heeren met je trippelmaten, versvoeten, spondee's
en kreupelrijmen, ... een verzoek! Lach niet té luidkeels. Het voetbalspel is een
aesthetisch spel, ondanks valsche opstoppers, scheenstuktrappingen en
bewusteloosheid-veroorzakende lijfbotsingen. [...] Nu niets geen wijsgeerigheidjes
of diepzinnigheidjes, lezers. Een simpele waarneming, vanzelf voerend tot een
psychologische conclusie. - Ik eisch een privaat docent in het voetbalspel. - Ik eisch
een leerstoel voor de verklaring van het “harde” leder. Ge ziet den bal hier en daar,
tusschen de voeten rollen als een reuzige

Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal

24
mol, die zijn eigen leven en neigingen heeft. Ge ziet kerels rennen, elkaar verdringen,
ge ziet van voor, van achter, dooréén-wemeling van hollende, lijfwringende,
bukkende, springende, neerploffende mannetjes... Het lijkt u een dol werk... maar
ziet ge áchter de bewegingen, de groepementen, niet onmiddellijk de individueele
eigenschappen van ieder speler? En niet alleen deze, maar het sâamdenkende,
-handelende, en -begrijpende van een groep? Gij ziet een bal schoppen, verwrongen
worden door sterke trapvoeten; ik zie temperaments-werkingen, hartstocht-uiting,
vernuft, inzicht, actie-kracht, moed, beslissings-durf. [...] Poëzie-meneeren, [...]
alexandrijnhelden, die taal verstaan we ook. Maar lach niet te luid. Uw bevroren
longetjes zouden bersten... Ja, er zijn bizondere eigenschappen noodig voor den
wezenlijken voetballer. Ook hij danst alexandrijnen.’
De meesten van zijn collega-schrijvers zullen ongetwijfeld toch in luid gelach zijn
uitgebarsten. De kloof tussen kunst en het gewone leven was nu eenmaal groot. Zo
groot dat zelfs auteurs die in het dagelijks leven fanatiek sportten, het onderwerp
niet gebruikten in hun literaire werk. Frans Netscher, pleitbezorger van het naturalisme
van Zola in Nederland en auteur van onder andere Studies naar het naakt model, was
voorzitter van de eerste Haagse Cricketclub, is jaren hoofdredacteur geweest van
een wielerblad, maar geen woord over sport in zijn romans. Hetzelfde geldt voor
Arij Prins, auteur van onder meer Een koning en De heilige tocht. Hij deed veel aan
schaatsen en wielrennen, verwierf zelfs naam en faam als tijdopnemer bij belangrijke
wielerwedstrijden, maar in zijn literaire werk geen spoor van zijn liefde voor de sport.
En dat terwijl hij zich er niet voor schaamde. Prins nam zijn literaire vrienden zelfs
geregeld mee naar wielerwedstrijden.
Bekend is dat Prins Lodewijk van Deyssel eens
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De volgens het Literatuur Repertorium ‘wijsgerig aangelegd lyricus, essayist en toneelschrijver’
August Heyting (1879-1949) breekt in zijn inleiding op het gedicht De voetbalzege Holland-Engeland,
een modern sportief heldendicht (1913) een lans voor de schoonheid van voetbal. ‘Laat nu meneeren
met eerbiedwekkende hooge hoeden en professorale mondplooien, heeren met schoolmeestersgezichten
en eigenwijze baarden, heeren met bourgogneneuzen, dikke buikjes en spillebeentjes, dichters van
zinloos woordschoon en heel de rest maar praten van mal enthusiasme bij onnoozel balletjes-getrap,
- ik voor mij beken gaarne nimmer zoo getoucheerd en zoo ontroerd te zijn geworden - aesthetisch
mijne heeren, inderdaad aesthetisch, - als gisteren, toen daar meer dan zestienduizend menschen op
eenzelfde moment al wat leven en verrukking in hen was, uitten in een machtig aangrijpend
enthusiasme.’
Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
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De Revue der sporten. Geïllustreerd Weekblad (6e jaargang, no. 45, 25 maart 1913), met een verslag
van de wedstrijd tussen Nederland en Engeland.
Collectie Hugo Borst, Rotterdam
Foto Rob Mostert, Rijswijk

inviteerde voor een internationale wielerwedstrijd. In de pauze kwamen de beste
renners naar Prins toe om hem te spreken, vluchtig te omhelzen of hartelijk de hand
te schudden. Van Deyssel stond naast de populaire Prins en werd ook met opvallend
veel respect bejegend. Merkwaardig was wel dat hij steeds in het Engels werd
toegesproken. Wat bleek? Door een ongelukje had Van Deyssel zijn arm gekwetst
en die was in een doek gewikkeld. Van Deyssel werd aangezien voor een Amerikaanse
coureur die als gevolg van een lelijke armblessure had moeten afzeggen.
Van Deyssel had dus wel degelijk iets met sport, maar voetbal deed hem niets.
Waarschijnlijk was hij er niet genoeg mee bekend, al blijkt uit een brief van W.G.
Hondius van den Broek aan Van Deyssel wel dat zijn zoon, Joseph Alberdingk Thijm,
voetbalde. De aanhef luidt namelijk: ‘Aan uw zoon den voetbalvirtuoos zend ik
tegelijk met dezen een uitknipsel handelend over den gecostumeerden wedstrijd van
aanstaande zondag.’ Het moet een mooie wedstrijd zijn geweest en Van Deyssel
werd ook uitgenodigd om langs te komen. Maar volgens zijn biograaf Harry G.M.
Prick is hij nooit gegaan. En al was Van Deyssel wel gegaan, hij zou er waarschijnlijk
niet over hebben bericht. De tijd was nog niet rijp om over sport te schrijven. En dat
dit zo was, blijkt wel uit een betoog van August Heyting uit 1913. De auteur was zo
onder de indruk geraakt van de

Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal

26
overwinning van het Nederlands elftal op Engeland, dat hij een ‘modern sportief
heldendicht’ over deze historische zege besloot te schrijven. Liefhebbers van voetbal
en poëzie hoefden slechts 25 cent neer te leggen om zinnen te lezen als:
Dat Engeland is geslagen, dit 's de mare,
Die juublend schalt langs Hollands lentevelden,
't Is Pasen en de stem van 't blijde feest
Wordt dubbel hoog door dees viktorieroep.
Zon, daal omlaag, wij zullen met u ballen,
Uw gouden bal zal onzen roes behagen,
Laat dan het vuur vrij uit uw kogel spatten,
Als met uw blindend goud we op 't doel afstormen,
Ja, zulk een bal is Hollands geestdrift waardig,
Hoera! Oranje-truien, luid Hoera!

Maar dat kon natuurlijk niet zomaar en daarom begint Heyting zijn inleiding, die
vooral een apologie is, met het citeren van Homerus. Want in de Ilias en de Odyssee
staan enige passages waarin sport een rol speelt: ‘Zo ziet men dus, dat bij Homeros
sport en kunst samengaan, terwijl zij in deze tijden echter vrijwel gescheiden gaan.
Dit laatste is te betreuren: de kunstenaar zie niet neer op de sport gelijk de sportsman
niet neerzie op de kunst, want kunstenaar en sportsman zijn aan elkander verwant,
men zou zelfs in betrekkelike zin kunnen zeggen, dat kunst sport is van de geest
gelijk sport kunst is van het lichaam, het eerste houdt de geest, het tweede het lichaam
gezond, men kweke dus eerbied voor beiden, men beoefene alle twee, en wie geen
scheppend kunstenaar is verfrisse zich toch aan de voortbrengselen der kunst: door
zijn geest voor haar ontvankelijk te maken ondergaat hij haar invloed. Geen
eenzijdigheid, waarde sportbroeders, en ook gij waarde kunstenaars, geen
eenzijdigheid!’
Het was vergeefse moeite. Slechts heel soms was er iemand die zich niets aantrok
van de scheiding tussen sport en literatuur. Zoals Doe Hans in 1910. Hij schreef
vijftig sonnetten over voetbal in de bundel Het bruine monster, maar hoogstaande
literatuur was dit toch niet, met strofes als:
'n Grensrechter is 'n man, die hard mag loopen
met 'n vlaggetje al zwaaiend in z'n hand...
En als de spelers flauwe kul verkoopen,
dan loopt-ie razend-zwaaiend langs den rand.

Hans schreef in die tijd vaker over sport en er waren nog wel enkele ‘minor poets’
die zich niks aantrokken van de scheiding. Maar echte schrijvers haalden het in het
algemeen niet in hun hoofd voetbal te gebruiken voor hun literaire werk. Thijssen,
Roland Holst, Slauerhoff, De Man, Lehning, Werumeus Buning, 's-Gravesande,
Marsman, geen spoor van sport in hun literaire werk. De enige uitzonderingen waren
eigenlijk Vestdijk en Gorter.
Zoals gezegd was Vestdijk een van de eerste romanciers die het voetbal op een
literaire manier gebruikte; Gorter kan worden beschouwd als een van de eerste
dichters bij wie het voetbal een plaats kreeg in een gedicht. In het socialistische
gedicht Pan uit 1912 schreef hij:
Zooals vijf voetballers, de voorhoede,
Aanstormen op het doel, de bal tusschen ze in,
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Niets zeggende, de voeten geve' elkaar
Den bal, het is of ze hun voeten begrijpen, Daar staren ze naar of 't is elkander's wezen, En met den bal als 't woord spreken tot elkaar.

Het is een aardige vergelijking, maar voor wie bedenkt dat Gorter een van de eerste
voetballers uit de geschiedenis is geweest, is één zo'n vergelijking eigenlijk heel erg
karig. Want in het verdere oeuvre van Gorter wordt met geen woord gerept over
voetbal.
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Vijftig sonnetten over voetbal van Doe Hans (1882-1946), journalist en schrijver van kinderboeken,
waaronder Jan Blauw-wit. Een verhaal van een voetballer (1913). De sonnetten werden onder het
pseudoniem ‘Elly’ eerder gepubliceerd in Het sportblad, Sportkroniek en De Sport. In zijn voorwoord
schrijft Hans: ‘Mij zijn, ik aarzel geen oogenblik het te zeggen, deze sonnetten (àl te weidsche naam
voor zoo kreupele versjes) zéér dierbaar om de voldoening en de vriendschap, die ik er aan het begin
van m'n journalistieke loopbaan mede veroveren mocht. [...] Men zal in alle vijftig echter eenzelfden
weerklank vinden: die van warme liefde voor de heerlijke sport, waaraan Hollands Jeugd zich tot
eigen heil en tot heil van ons volk steeds geestdriftiger wijden gaat.’
Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Als zelfs Gorter het nauwelijks aandurfde voetbal als literair onderwerp te
gebruiken, moet de kloof tussen kunst en het alledaagse leven nog groter zijn geweest
dan Heyting en Querido hadden verwacht. Voetbal, als vrijetijdsbesteding toch een
chique bezigheid, was als literair onderwerp voor de meeste auteurs veel te prozaïsch
en het zou tot ver na de tweede wereldoorlog duren voordat daar structureel
verandering in zou komen.
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De schoenen van Jan Mulder waarmee hij voetbalde in het Junioren B-elftal van WVV in Winschoten.
Collectie Jan Mulder, Bussum
Foto Rob Mostert, Rijswijk
‘Mijn vader maakte in zijn vrije tijd de lange laarzen voor het plaatselijke politiekorps en liet de
agenten soms weken wachten op de levering. Hij was dan ondertussen aan een paar voetbalschoenen
voor mij bezig. Het eerste paar dat hij voor me maakte herinner ik me nog goed. Er waren nog geen
schroefnoppen van aluminium in die tijd, maar leren dingen waar spijkers uitstaken. Die werden onder
de zool geslagen. Zo nu en dan ging er wel eens een spijkertje doorheen. [...] Wanneer het bovenleer
was gestikt en het met een platte tang om de leest werd getrokken zag je de voltooiing naderen. Een
wezenloos bovenstuk werd in een paar handomdraaien ineens schoen. Razendsnel verdwenen de
spijkertjes van zijn mond naar de zool en als ik vier keer had gedacht “dit is de laatste” kwam er toch
nog eentje tussen de lippen vandaan. Ik heb jaren genoten van zijn geperfectioneerde vakmanschap.’
(‘Voetbalschoenen’, in: Jan Mulder, Opmars der strafschopgebieden, p. 98-100)
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‘Ik ben Remco, de beroemde voetballer’
1950-1980
Hans Andreus woonde als opgroeiende jongen in de jaren dertig aan de rand van de
Jordaan in Amsterdam. Het was in een tijd dat alleen welvarende mensen zich een
auto konden veroorloven en het was nog lekker rustig bij hem in de buurt. Dat kwam
mooi uit. Het gaf Andreus de ruimte om te voetballen op straat, zijn grote hobby. En
dat deed hij dan ook.
Andreus zat namelijk bij de ‘straatbende’ van de Westerstraat, een club van slimme
jongens die meer wilden weten van de wereld. En zo nu en dan organiseerden ze
voetbalwedstrijden tegen rivaliserende bendes uit de Marnixstraat of de Tuinstraat.
Hele veldslagen konden dat worden, maar onder leiding van hun aanvoerder Bertus
Swaanswijk, de latere Lucebert, sloegen de jongens van de Westerstraat zich er
doorgaans wel doorheen. Hoe het met Lucebert zat, is niet bekend, maar zijn vriend
Andreus is de liefde voor het voetbal nooit meer kwijt geraakt. Dichten was zijn
werk, kijken naar voetbalwedstrijden op tv zijn favoriete ontspanning. En toen zijn
zoons oud genoeg waren om op voetballen te gaan, was Andreus altijd langs de zijlijn
te vinden, ‘niet luidkeels aanmoedigend, meer als een stille presentie, zoals men van
een dichter mag verwachten,’ aldus zijn biograaf Jan van der Vegt.
De relatie van de andere Vijftigers met voetbal? Guillaume van der Graft stond
geregeld langs de lijn bij VVO, de club van Werumeus Buning. En Simon Vinkenoog
aanvaardt voetbal als ‘een der contemporaine wereldgodsdiensten’, bekeek de
WK-finale van 1978 in het gezelschap van Jules Deelder vanuit een hotelkamer in
Berlijn en schreef een keer een gedicht over het gewonnen EK van 1988, op verzoek
van Theun de Winter. Op een of andere manier kun je je er niets bij voorstellen, maar
Vinkenoog heeft zelf ook weleens gevoetbald. Tijdens Poetry International en ook
tijdens het befaamde Podium-weekeinde uit 1951, toen een team van De Windroos
het opnam tegen schrijvers die waren betrokken bij het literaire tijdschrift Podium
(zie ook p. 97-100). Net als andere Vijftigers als Paul Rodenko en Bert Schierbeek,
die later nog een gedicht over Piet Keizer zou schrijven, kreeg Vinkenoog een
basisplaats toebedeeld. Wie ook aantrad in de Podium-wedstrijd was Remco Campert,
een Vijftiger van het eerste uur. Helaas zijn geen verslagen bewaard gebleven van
de spectaculair verlopen wedstrijd en kan geen oordeel worden uitgesproken over
het spel van Campert. Maar gelukkig heeft hij al eens een boekje open gedaan over
zijn voetbalverleden en weten we uit het verhaal ‘Sport en spel’, dat in Tot zoens
verscheen, dat Campert als puber niet van de
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Podiumweekend op kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest, zaterdag 1 en zondag 2 december 1951.
Op zondagochtend werd er een partijtje gevoetbald: ‘Podium tegen De Windroos, de poëziereeks van
Uitgeverij Holland, die onder redactie stond van Ad den Besten. Hermans, voorzien van een hoorn,
was scheidsrechter.
Na de wedstrijd werd het gezelschap gefotografeerd. Staand van links naar rechts: J.B. Charles
(pseudoniem van W.H. Nagel), Hans van Straten, Harry Mulisch, Paul Rodenko (deels zichtbaar),
Ad den Besten, Maurits Mok, Henk van der Horst, D. Opsomer (pseudoniem van Dick Vriesman),
Leo Klatser, Oey Tjeng Sit, W.F. Hermans, Wim Schouten, Bert Schierbeek, en L.F. Abell. Hurkend:
Henk van Tienhoven, Geert Lubberhuizen, Herman van Praag, Gerrit Borgers, Meine S. Koops en
Bergman (pseudoniem van Aart Kok). Liggend: Jan Meulenbelt.
Foto Frans Zuydwijk/Collectie Letterkundig Museum

literatuur, maar van het Nederlands elftal droomde. ‘Reeds jarenlang gaf ik mij elke
avond voor het slapen gaan over aan fantasieën, die betrekking hadden op de
voetbalsport: hoe ik op interland-wedstrijden in kort tijdsbestek een onnoemelijk
aantal doelpunten bij elkaar zou trappen en hoe ik na afloop van de wedstrijd in
triomf en op handen gedragen door de stad vervoerd zou worden, terwijl mannen
een traan wegpinkten en mooie meisjes zich gretig aanboden.’ Op een dag besloot
Campert zijn droom na te jagen. Hij gaf zich op als lid bij voetbalvereniging Epe en
zou het najaar van 1944 voornamelijk voetballend doorbrengen. De hoogtepunten
waren helaas schaars, maar zijn debuut is Campert altijd bijgebleven: ‘Gedurende
die wedstrijd had ik slechts eenmaal “balbezit” en om maar zo snel mogelijk van die
bal af te komen, gaf ik in mijn doodsangst een gloeiende kogel af, wonderlijk genoeg
in de richting van het doel, van een afstand waar zelfs Coentje Moulijn zich niet voor
zou hoeven te schamen. Het leder ging
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Bert Schierbeek, Remco Campert en Harry Mulisch strijden om de bal. Geheel rechts Bergman.
Foto Frans Zuydwijk/Collectie Letterkundig Museum

midden · Wim Schouten probeert verdediger Jan Meulenbelt te passeren, daarbij gadegeslagen door
Henk van der Horst. Rechts in het veld: Remco Campert, Oey Tjeng Sit en Paul Rodenko.
Foto Frans Zuydwijk/Collectie Letterkundig Museum
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linksonder · Scheidsrechter W.F. Hermans aan de zijlijn. Geheel rechts Giny Oedekerk.
Foto Frans Zuydwijk/Collectie Letterkundig Museum

rechtsonder · Harry Mulisch kijkt angstig toe of J.B. Charles het redt om de bal goed af te geven. Bert
Schierbeek anticipeert vast op de pass en trekt een sprint naar voren. Midden op het veld Paul Rodenko,
helemaal rechts Oey Tjeng Sit.
Foto Frans Zuydwijk/Collectie Letterkundig Museum
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Remco Ekkers (1941), zittend geheel rechts, met het junioren C-team van de rooms-katholieke
voetbalvereniging W.G.W. (Wit-Geel-Wit) in Den Helder, kampioen van het seizoen 1951-1952.
Collectie Remco Ekkers, Zuidhorn

links · Handschrift van het gedicht ‘Huiswerk’ van Remco Ekkers uit de bundel Praten met een reiger
(Leopold, Den Haag, 1986).
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Collectie Remco Ekkers, Zuidhorn
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Jan Kal (1946) tijdens een zomervakantie in Gorsel, 1956. Hij leest in zijn pas gekregen boek De
AFC-ers van J.B. Schuil.
Collectie Jan Kal, Amsterdam

onder · Uit het fotoalbum van Jan Kal: ‘Wisselse veld, november 1967. De gemeente Haarlem bezat
hier een buiten, waar Haarlemse schoolklassen beurtelings een werkweek hielden. In de bibliotheek
aldaar trof ik De AFC-ers aan en herinnerde me dat er een elf jaar oude foto bestond waarop ik in mijn
toenmalig lievelingsboek las. Vandaar dit beeldrijm.’
Collectie Jan Kal, Amsterdam
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hoog over, maar mijn wanhoopsschot bleek toch indruk gemaakt te hebben. De kale
meneer [zijn trainer] riep bemoedigende woorden in mijn richting en een jongen, die
ik in hoge mate bewonderde, omdat hij zo goed kon pingelen, bood mij zijn
gelukwensen aan.’
Een paar dagen later hoorde Campert dat hij was ingedeeld bij de Aspiranten-C,
‘de laagste trap van de Eepse voetballadder’. Hij kon zijn waarde meteen bewijzen
als linksbinnen, maar het werd een fiasco. Campert liep anderhalf uur ontredderd
over de grasmat en Epe verloor met 6-0. Een paar wedstrijden later was het seizoen
afgelopen en zegde hij zijn lidmaatschap wegens gebrek aan succes maar weer op.
Campert heeft er altijd luchtig over gedaan, maar gevreesd moet worden dat het toch
een behoorlijke klap voor hem is geweest. Te meer daar hij volgens zijn moeder op
jonge leeftijd al vooruitliep op een bestaan als profvoetballer en totaal niet
geïnteresseerd was in
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schrijven. ‘Het enige waar Remco als kind enthousiast voor was, was voetballen,’
vertelde ze in 1964 aan een journalist van de Haagse Post. ‘Hij klopte zich soms op
de borst en zei altijd: “Ik ben Remco, de beroemde voetballer.”’
Vijftigers als Andreus, Campert, Van der Graft, Lucebert, Rodenko, Schierbeek en
Vinkenoog interesseerden zich dus wel degelijk voor voetbal, in hun literaire werk
van vlak na de tweede wereldoorlog is daar desondanks niets van te merken. Voetbal
was leuk als vrijetijdsbesteding, maar als literair onderwerp werd het toch niet geschikt
geacht. Wat niet meehielp was dat voetbal, naarmate de jaren vijftig vorderden, steeds
minder als een chique bezigheid werd gezien. Aan het begin van de eeuw werd
voetbal voornamelijk door de elite beoefend, maar vanaf het moment dat in 1954 het
professionalisme werd ingevoerd, begon dat langzaam te veranderen. De mensen
kregen meer vrije tijd, de lonen gingen omhoog. Als gevolg daarvan kreeg men steeds
meer de mogelijkheid sport te beoefenen en werd voetbal een massaal maatschappelijk
verschijnsel - niet aantrekkelijk voor de dichter.
Pas in 1962 ontstond enige democratisering in de poëzie. Het literaire tijdschrift
Gard Sivik - dat in 1955 was begonnen als een Vlaams tijdschrift en aanvankelijk
sterk was beïnvloed door de Vijftigers - werd overgenomen door Armando, Hans
Sleutelaar, Cornelis Bastiaan Vaandrager en Hans Verhagen en zij wilden breken
met de traditie. Vooral het belang dat de Vijftigers hechtten aan literatuur, vond men
bij Gard Sivik overdreven. ‘Die Vijftigers waren toch bohémiens, waardoor een groot
deel van de realiteit hun ontging, een groot stuk rijkdom,’ zei Armando retrospectief
in de Haagse Post.
Er moest een ‘nieuwe kunst’ komen, had Armando al in 1958 duidelijk gemaakt:
‘Kunst die geen kunst meer is, maar een gegeven feit.’ Daarmee wilde hij aangeven
dat de werkelijkheid zo boeiend was dat je er niets aan hoefde te veranderen en ook
alledaagse onderwerpen geschikt konden zijn voor literatuur - een opvatting die hij
had opgedaan als journalist bij de Haagse Post.
Maar het zou nog jaren duren voordat de theorie in de praktijk werd gebracht. Het
betekende dat ruimte ontstond voor onderwerpen die tot dan toe taboe waren geweest,
zoals sport. In het 29ste nummer uit 1962 verscheen de cyclus ‘boksers’ met onder
andere het eenregelige gedicht:
heeft nelis een glazen kin?

Waarom de redacteuren ook sport gingen gebruiken om hun opvattingen over poëzie
ten uitvoer te brengen? Simpel. De redacteuren wilden geen discriminatie meer van
onderwerp in de literatuur en hielden erg van sport. Armando in een interview met
Henk Hofland uit die tijd: ‘Ik heb relaties op elk gebied. Ik geloof dat al die andere
groepen voor ons, zich afsloten voor bepaalde gebieden. Ze hadden er geen benul
van wat bij andere mensen leefde.’
Armando, Sleutelaar, Vaandrager en Verhagen dachten dat wel te weten. Door
hun achtergrond, maar vooral door hun werk als verslaggevers van de Haagse Post
stonden ze ‘midden in het gewone leven’. Toen ze opeens een literair tijdschrift voor
zichzelf hadden, was het voor hen logisch te schrijven over onderwerpen die tot dan
toe werden genegeerd. Bijkomend voordeel was dat de redacteuren van Gard Sivik
zich, door te schrijven over een massaal maatschappelijk verschijnsel als sport,
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indirect afzetten tegen de elitaire dichters die het gewone leven veronachtzaamden
in hun poëzie. Schrijven over sport maakte dus ook heel duidelijk onderdeel uit van
de polemiek die ze
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Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van hun atelierwoningen, organiseerden schilders en
beeldhouwers van de Zomerdijkstraat in Amsterdam een volksfeest met onder andere een
voetbalwedstrijd. ‘De wedstrijd eindigde onbeslist, omdat men niet wist in welke goal men moest
schieten’ (Het Parool, 6 mei 1954).
Staand van links naar rechts: Kees Kortlang (1926), Jan Wolkers (1925), Kees Heynsius (1890-1981),
Jaap Mastenbroek en anderen. Zittend van links naar rechts: Jaap Wagemaker (1906-1972), Hendrik
Teunissen van Manen (1918), onbekende, C.Th.F. Swagemakers (1898-1994), Piet Esser (1914),
Aart Reitbroek (1929-1985) en Piet van Leeuwen.
Foto Ben Merk/Gemeentearchief Amsterdam

wilden voeren met de Vijftigers. Op het moment dat de redacteuren gedichten over
sport publiceerden in een literair tijdschrift was dit gewaagd en provocerend. Het
was nog gewaagder enkele pagina's in te ruimen voor ‘Aktualiteiten’, waarin ook
sportberichten als het volgende voorkwamen:
Ajax
Zaterdagochtend 24 augustus overleed een erelid en secretaris van Ajax, Jan
Elzenga (66). Sport en Sportwereld schreef: ‘Enkele jaren geleden reeds werd hij
door een ernstige ziekte getroffen, maar na een zware operatie leek hij weer geheel
hersteld te zijn. Ruim een maand geleden werd hij wederom ziek en thans kon hulp
niet meer baten. De dag daarop speelden de Ajaxieden met een zwarte band om de
arm. Zij verloren in een ‘hoogstaand voetbalduel’ met 2-1 van Fortuna '54. (Gard
Sivik 32, november december 1963)
In datzelfde nummer stond de column ‘Koning Voetbal’ van Nico Scheepmaker,
waarin een doelpunt van Abe Lenstra wordt vergeleken met het maken van een
gedicht: ‘Dit doelpunt voltooide een creatief proces dat te meer ontroerde omdat het
zich zo razendsnel afspeelde. Zoals de dichter moeizaam arbeidt aan zijn gedicht,
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anderhalf uur met een kwartier koffiepauze, zo ploegt ook de voetballer, zelfs de
geniaalste, anderhalf uur voort aan zijn wedstrijd met een kwartier theepauze.
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Een keer echter in die anderhalf uur wordt de dichter besprongen door een geniale
inval, een zin die alle draden samenvat, een regel die volmaakt “zit”. Zulke geniale
momenten kent ook het voetbal.’
De reden dat de redacteuren van Gard Sivik juist voor Scheepmaker kozen? Hij
was een sportfanaat. Als jonge jongen voetbalde Scheepmaker op straat met talenten
als Rinus Michels en Kees Fens. Tot zijn twaalfde jaar deed hij aan schoonspringen,
volleybal, tafeltennis, basketbal en honkbal. Toch was voetbal veruit zijn favoriete
sport en op zijn twaalfde jaar werd hij, hoewel niet bovenmatig getalenteerd, lid van
Blauw Wit. Voor die club zou hij jarenlang het voetbalkrantje vol pennen en
waarschijnlijk werd daar de basis gelegd voor zijn productieve schrijven over voetbal
(Scheepmaker zou later op de burelen van de Volkskrant ‘De Schrijfmachine’ worden
genoemd). Hij groeide uit tot een uitstekende sportjournalist, sportschrijver en
columnist.
Maar het leven van Scheepmaker heeft zich altijd afgespeeld tussen de polen kunst
en sport en de tijd die hij niet besteedde aan voetbal, gebruikte hij om gedichten te
schrijven. Tot 1955, het jaar waarin zijn debuut Poëtisch fietsen werd uitgebracht,
was Scheepmaker een dichter die volgens recensent Ivo de Wijs ‘een overernstige,
bijna verbeten Vijftigers-toon’ aansloeg. Gedichten over voetbal kwamen nog niet
voor, maar twee jaar later wenste hij zich niet meer te verschuilen. Scheepmaker
plaatste in De kip van Egypte een gedicht, dat voor het eerst duidelijk maakte dat
wat hem betreft geen verschil bestond tussen voetbal en kunst:
In het Stedelijk Museum
hangt een Klee
Ik vind het mooi
maar ik kan er niets mee doen
Een warme violist
speelt Händel
in 't Concertgebouw
Ik vind het mooi
maar ik kan er niets mee doen
En midden in het Vondelpark
een beeld,
in een vogelvrije boom
in de natuur
Ik vind het mooi
maar ik kan er niets mee doen
Alleen als Abe Lenstra
zwijgend speelt
met tegenstanders en een
oerbesef, laat ik een traan
op 't asfalt van de kunst
Want ik vind het mooi
ik kan er niets aan doen.
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Het was een moedige beslissing van Scheepmaker over voetballen te gaan dichten.
Te meer daar hij dat onderwerp ook nog eens als kunst beschouwde. Blasfemische
woorden bijna, uniek op dat tijdstip. Toch zou de bundel waarin het gedicht stond,
worden bekroond met de Anne Frank-prijs en later zou Tim Krabbé schrijven: ‘In
1957 las ik als veertienjarige sportliefhebber met literaire aspiraties de eerste stukjes
van Scheepmaker in Sport en sportwereld. Een jaar jaar later bleek hij de Anne
Frank-prijs voor een dichtbundel te hebben gewonnen. Zo werd hij de eerste die mij
liet zien dat de onverenigbaar geachte werelden

Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal

37

Abe Lenstra kopt net over het doel, 17 april 1957. ‘In mijn poëtische loopbaan heb ik twee keer Abe
Lenstra in een gedicht vernoemd: [in De kip van Egypte], en in een korter gedicht dat op rake wijze
de verafgoding van de Heerenvener aanstipte: In de naam van de Vader, / Van de Zoon, / Van de
Heilige Geest, / Abe’ (Nico Scheepmaker in: Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen, 1973).
Foto Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem
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van sport en kunst toch in een persoon konden samengaan.’
Het was de verdienste van Scheepmaker dat hij het aandurfde te laten zien dat
liefde voor de sport kon worden gecombineerd met liefde voor de kunst. Daarom
was het ook logisch dat de redacteuren van Gard Sivik bij hem uitkwamen toen ze
een rubriek over sport in hun tijdschrift wilden. Zoals het ook logisch was dat Kees
Buddingh' op een gegeven moment werd benaderd als medewerker.
Want ook Buddingh' was iemand die van voetbal en literatuur hield. Uit het
autobiografische verhaal ‘Leve het bruine monster’ blijkt dat hij als jonge jongen
uitblonk in de straten van Dordrecht als voetballer en vanaf het moment dat hij op
zijn vijftiende lid werd van de plaatselijke club DFC, werd hij elk jaar topscorer. Maar
naarmate

Typoscript van een gedicht van C. Buddingh' (1918-1985), opgenomen in de bundel Gedichten
1938-1970 (Amsterdam, De Bezige Bij, 1971).
Collectie Letterkundig Museum, Den Haag
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Hans Verhagen (1939), dichter en redacteur van onder andere het tijdschrift Gard Sivik, was vaste
medewerker van Voetbal International van nummer 1 (24 augustus 1965) tot en met nummer 13 (13
november 1965). Hij interviewde onder anderen Rinus Israël (V.I., nr. 3, 4 september 1965).
Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
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Buddingh' ouder werd, begon hij zijn interesse voor het voetbal enigszins te verliezen
en discussieerde hij ‘liever met mijn schaarse Dordtse literaire vrienden over Du
Perron en het surrealisme’. In 1942 was het definitief gebeurd met zijn actieve
voetbalcarrière. Buddingh' werd ziek en zou zes jaar in het sanatorium doorbrengen.
Voetballen was voortaan een onmogelijkheid, maar nog bijna elke week was hij op
de tribune van DFC, en later DS '79, te vinden. Nog een keer zou hij zelf spelen. Een
wedstrijd met Dordtse journalisten, op zijn vierenveertigste: ‘Het was mooier dan
de Van der Hoogt-prijs.’
Vreemd genoeg werd Buddingh' pas in 1964 benaderd door de redacteuren van
Gard Sivik. Rijkelijk laat, maar de dichter zelf zat daar niet mee. ‘Nu kan ik pas
bepaalde gebieden uit mijn eigen leven erin gaan betrekken,’ zei Buddingh' in een
interview met Bernlef en Schippers.
Programmatische artikelen van onder anderen Buddingh' maakten nog eens extra
duidelijk waar de Gard Sivik-mensen voor stonden en in het laatste nummer bracht
Buddingh' de ideeën voor het eerst zelf ten uitvoer. Hij gebruikte zijn favoriete sport,
voetbal, als onderwerp voor twee van zijn gedichten.

1×1=1
ik heb nooit hard gelopen
om dichters te ontmoeten
maar mij wel vaak buiten adem gefietst
om op tijd bij een voetbalwedstrijd te zijn
het moet, in de poëzie
niet van één kant komen

Nieuw partijlied
wat een ellende! (4x)
wat een diepe ellende: (4x)
zondag jl.
nederland-belgië (2x)
alweer niet op de tv (4x)
beeldschermbezitters aller landen
verenigt u (2x)
asjeblieft (8x)
snel! (3x)
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Notitieboekjes van Nico Scheepmaker met aantekeningen van het verloop van diverse
voetbalwedstrijden - soms van minuut tot minuut, opzetjes voor zijn columns en af en toe een gedicht.
Dit sonnet over Johan Cruijff is niet gepubliceerd.
Collectie Anne Scheepmaker, Broek in Waterland Foto Rob Mostert, Rijswijk
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Op 31 oktober 1957 verrichtte filmdiva Jayne Mansfield tijdens haar bezoek aan Nederland, de aftrap
van de wedstrijd Sparta - D.O.S. in Rotterdam.
Foto Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem
‘Met eigen ogen kon ik constateren dat er van de roemruchte borstomvang van Miss Mansfield geen
centimeter gelogen was, want haar gemoed stak royaal over de punten van haar schoeisel heen, terwijl
de mode dat jaar juist héle puntige schoenen dicteerde! Nadat de star, enigszins belemmerd door haar
ultra-nauwe kokerrok, op kokette wijze de bal aan het rollen had gebracht en het veld had verlaten,
zag zij Sparta na een kwartier weliswaar door Bosselaar met een klimmend schot de leiding nemen,
maar vervolgens een ontketend DOS, met een waarlijk briljánte Tony van der Linden, die Terlouw
alle hoeken van het veld liet zien, maar liefst met 7-1 zegevieren.’
(Jules Deelder in Voetbal International, nr. 51/52, jrg. 1982)
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April 1965 verscheen het eerste nummer van De Nieuwe Stijl. Het was een voortzetting
van de literatuur- en kunstopvattingen van Gard Sivik, maar het nieuwe tijdschrift
zou uiteindelijk maar twee afleveringen beslaan. In 1965 kwam het laatste nummer
uit en de redacteuren zouden bijna allemaal in vaste dienst komen van de Haagse
Post. En natuurlijk werd ook daar gewoon over sport geschreven.
De redacteuren maakten reportages over allerlei sportevenementen, de
onvermijdelijke Buddingh' kreeg een sportrubriek en Armando schreef op een gegeven
moment zelfs de column van Rinus Michels. ‘Bij Europa Cup- en uitwedstrijden
belde ik hem altijd op,’ zou hij later vertellen. ‘Dan vertelde hij lange verhalen,
allemaal even prachtig en midden in zo'n betoog zei hij dan ineens: Nou Amado, ik
ga eten. Aju. Dus zeg ik: Nee, nee, nee. En hij: Moet je nog meer weten dan.’
Het moge duidelijk zijn dat Armando, Sleutelaar, Vaandrager en Verhagen door
hun rol in Gard Sivik, De Nieuwe Stijl en de Haagse Post een belangrijke bijdrage
hebben geleverd aan de toenadering tussen voetbal en literatuur. Ze hadden ook
invloed. In 1964 schreef Gerrit Krol een kort verhaal met een voetballer in de hoofdrol
en het volgende gedicht van Koos van Zomeren, dat in 1965 verscheen, had zo in
Gard Sivik kunnen staan:

Het land van de dichter
D.W.S. - Spcl. Enschede 3-1
Heracles - G.V.A.V. 0-0
Sparta - Feyenoord 0-3
(Vitesse - Z.F.C. 0-0)
Zondag 18-10-'64

De democratisering die Armando en consorten voor ogen hadden, is tot op zekere
hoogte dus gelukt, maar dat was niet alleen hun verdienste. Ook de redactieleden
van Barbarber (Brands, Schippers en Bernlef) waren ervan overtuigd dat alles
materiaal kon zijn voor literatuur en daarom werd in dit ‘tijdschrift voor teksten’,
zoals de ondertitel luidde, ook zo nu en dan over sport geschreven. Zo stond in het
zesde nummer uit 1959 een pleidooi voor Abe Lenstra, die door de keuzeheren niet
meer werd geselecteerd voor het Nederlands elftal: ‘Wij willen over deze
onaangename geschiedenis niet veel zeggen. De feiten zijn bekend. Abe Lenstra
speelde in het Olympisch Stadion tegen België geen geweldige wedstrijd. Zij die
deze match zagen, weten echter dat het grootste deel van de andere Nederlandse
voetballers ook niet bepaald schitterde. Abe is na deze wedstrijd niet meer opgesteld.
In de kranten kon men lezen: Abe te oud, Abe niet snel genoeg meer, Abe moet zijn
plaats nu maar eens aan een jongere speler afstaan; Abe heeft zijn tijd gehad, Lenstra
speelde zijn laatste interlandwedstrijd etc.
Abe Lenstra is nìèt te oud. Hij had in de wedstrijd
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Godfried Bomans, eind jaren zestig, voetballend in de tuin. Bomans' dochter Eva bewaart goede
herinneringen aan het voetballen met haar vader. ‘Met mij was hij altijd aardig. Wij voetbalden vaak
in de gang en een tijdje geleden speelden wij wedstrijdjes op het landje achter in de tuin. Hij
interesseerde zich wel voor voetballen en we keken ook elke zondag naar de sport. Als we op
zondagochtend koffie zaten te drinken vroeg ik altijd: “Papa, wat is er vanavond op de tv?” Dan
antwoordde hij: “Sporrrt”, en hij zette dan het wekkertje van zijn horloge op half acht.’
(Herinneringen aan Godfried Bomans, p. 30-31)
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rechts · Kladversie van het sonnet Ajax - FC Nürnberg van Jan Kal. Hij schreef het gedicht toen hij
net een maand in Amsterdam woonde, waar hij medicijnen was gaan studeren, en de wedstrijd in een
café had gevolgd.
Collectie Jan Kal, Amsterdam

tegen België alleen zijn dag niet. Zijn tegenstanders hebben daarvan geprofiteerd en
zijn falen toegeschreven aan andere oorzaken. Was Stanley Matthews te oud of Gerrit
Schulte? Het niet meer opstellen van Abe Lenstra in het Nederlands Elftal mag men
als de grootste vergissing beschouwen die de mensen, betrokken bij de samenstelling
van het team, in de vijftiger jaren hebben begaan.’ Het stuk werd ondertekend met
S. v. Schoonhoven en dat is een pseudoniem van K. Schippers. Dat werd duidelijk
in een artikel voor Hard gras van zijn hand uit 1996. Daarin schrijft Schippers: ‘In
de sportbijlage van het tijdschrift Barbarber schreef ik een vlammend stuk tegen dit
onrecht, maar de bondscoach legde het protest naast zich neer. Dan moest ik ook
maar eens een beslissing nemen. Nu Lenstra's feeërieke schijnbewegingen
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van hogerhand waren opgedoekt zou ik nooit meer naar het voetballen gaan.’
Schippers zou in Barbarber - dat overigens nooit een sportbijlage heeft gehad - ook
nooit meer schrijven over voetbal, maar dat betekende niet dat het onderwerp uit het
tijdschrift verdween. Ook Bernlef had een voetbalachtergrond en dat liet hij in
Barbarber geregeld merken. Hij vertaalde een voetbalgedicht van de Zweed Lars
Gustafsson en schreef in 1971, Barbarber, nr. 85, het autobiografische verhaal ‘De
vliegendste keep’ dat als volgt begint: ‘Zoals Nescio woedend kon worden over de
koekenbakkers die zonder het hem te vragen bomen omhakten, bruggen lieten
verdwijnen en pontjes ophieven en zo het landschap van zijn jeugd onherkenbaar
maakten, ben ik ontzettend kwaad geworden over het bericht dat de Haarlemse
voetbalclubs EDO en Haarlem mogelijk zullen gaan fuseren. In mijn herinnering zijn
EDO en Haarlem onfuseerbaar, zoals een wild zwijn niet met een hinde paart, al liggen
de velden van beide clubs dan vlak bij elkaar: aan de ene kant het wat sjieke
Haarlem-stadion en daarnaast, maar allerminst in de schaduw, het EDO-veld met haar
houten tribunes waar eens de vliegendste keep van Nederland geschitterd heeft.’
Dan volgt een relaas over ‘de eerste meevoetballende keeper uit de geschiedenis’
en Bernlef eindigt met de zinnen: ‘En zoals ik nu nog wel eens, voor de televisie,
zachtjes Abe Abe mompel, denk ik bij het professionele ingrijpen van Stuy, Van
Beveren of Treytel nog vaak aan die anarchistische, ongrijpbare vliegendste keep
van Nederland.’
Wie ook geregeld over voetbal schreef in Barbarber, was Buddingh'. Hij werd in
1965 medewerker van het tijdschrift en dat leverde natuurlijk de nodige gedichten
op, zoals ‘Zo zijn onze manieren’:
op dfc-reünies
hoor je altijd veel sterke verhalen
maar zelden zó sterk en frappant
als dit jaar van leo van bruggen
hij (leo) zat op het gymnasium
toen zijn leraar nederlands over
moderne poëzie kwam te praten
en een aantal namen noemde
waaronder ook de naam ‘buddingh'’
‘buddingh'’, zei leo, ‘die ken ik wel:
die zit altijd elke zondag
bij ons op dfc.’
waarop de leraar sprak: ‘jongen,
ga jij de klas maar uit!’

Barbarber verscheen niet meer na 1971 en heeft met Gard Sivik onmiskenbaar een
positieve invloed gehad op de democratisering van de literatuur in de jaren zestig.
Auteurs die van voetbal hielden, konden zonder zich bezwaard te voelen ook in
literaire context schrijven over hun hobby. Toch waren de pogingen om een echte
omslag te bewerkstelligen gedoemd te mislukken, schreven literatuurhistorici Van
den Eynde en De Witte al in 1968: ‘Zelfs de bedoelingen van pop-art en De Nieuwe
Stijl waardoor alles kunst wordt, schampen af op de traditionele
opvoeding-in-categorieën. Een schrijver is iemand. Een sportman is Iemand Anders.’
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Van den Eynde en De Witte hebben gelijk gekregen. De grote woorden zouden
na 1965 weer gewoon floreren, de sport was weer taboe. Daar kwam pas verandering
in aan het einde van de jaren zestig, begin jaren zeventig, toen Ajax en Feyenoord
het ene succes na het andere behaalden. Sport - en dan voetbal in het bijzonder werd in toenemende mate populair en schrijvers
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Brief van Bert Voeten (1918-1992) aan uitgever Bert Bakker Sr. (1912-1969), 17 oktober 1963.
Collectie Letterkundig Museum, Den Haag

begonnen zich er steeds meer voor te interesseren. Voor het eerst in de geschiedenis
werden sommige voetbalwedstrijden op televisie uitgezonden en dat was een hele
belevenis. Ook voor schrijvers, zoals blijkt uit een brief van Bert Voeten aan Bert
Bakker, 17 oktober 1968: ‘Gisteravond ben ik natuurlijk thuisgebleven voor de match
Manchester United-Estudiantes (uit Argentinië). Een komplete veldslag, jongen.
Daar had jij bij moeten zijn, al was het niet zo best geweest voor je bloeddruk. Ik
herinner me nog hoe je hier de uitwedstrijd van Ajax tegen Real Madrid hebt gezien
en op je stoel zat te rijen. Wanneer een van de Spanjaarden een Ajaxspeler onder
zijn donder trapte, riep je heel hard: “Vuile fascist! Kàn je wel! Schop Fránco onder
z'n kont!” Dat was toen een heel genoeglijke avond. Heb jij eigenlijk zélf ooit
gevoebald? (wordt in de volkstaal nog veel gebruikt). Ik heb twee jaar in de
zaterdagmiddagkompetitie gespeeld met het elftal van De Nederlanden van 1845, in
welke maatschappij ik destijds (omstreeks '35) een gebrekkig funktionerend radertje
was op het bijkantoor in Breda. Mijn aandacht ten burele bepaalde zich in hoofdzaak
tot één hete meid, Jettie genaamd, zeven jaar ouder dan ik, en De Boeken der Kleine
Zielen, die ik op het archief had liggen, waar ik het grootste deel van de dag probeerde
door te brengen, lezend natuurlijk. Als verzekeringsman was ik van meet af aan een
NUL, maar mijn chef, de heer Verhoeven, tevens voorzitter van de voetbalklub, hield
mij de hand boven het hoofd omdat ik op het veld een aardige dribbelaar was (licht
en dus snel).’
Auteurs hoefden hun liefde voor het voetbal niet meer te verbloemen. En dat deden
ze ook niet. Adriaan Morriën is een goed voorbeeld. Als kind hield hij enorm veel
van voetbal en doordeweeks trapte hij, ook toen hij sterk bijziende was geworden
en nog geen bril wilde dragen, soms urenlang een balletje met zijn vrienden. De
verrichtingen van de plaatselijke voetbalclub genoten eveneens
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boven · Gerben Hellinga (1937), zittend links, met de cast van toneelgroep Centrum, tijdens een
repetitie van Hellinga's toneelstuk Ajax - Feijenoord, februari 1969. Het stuk ging op 7 mei 1969 in
de Stadsschouwburg in Haarlem in première. Van links naar rechts: Allard van der Scheer, Elisabeth
Hoytink, Peter Oosthoek, Jules Hamel, Dries Krijn, Els van Rooden, Egbert van Paridon, Bert Hulsman,
Marja Kok, Wim van der Grijn, Shireen Strooker, Hans Dagelet en Ferd Sterneberg.
Collectie Gerben Hellinga, Ruigoord
Foto Eddy Posthuma de Boer, Amsterdam

Adriaan Morriën (1912) voor het Ajax-stadion De Meer, mei/juni 1978. ‘Ajax was in bepaalde
wedstrijden van een artistiek niveau, maar dat heeft langzamerhand iedereen al geschreven. Een
voetbalwedstrijd wordt nooit een cliché, hè. Slechte wedstrijden lijken nog het meest op elkaar. In
goede wedstrijden zie je weer individuele variaties van dingen die mogelijk zijn. En het publiek.
Schrijven heeft ook iets met publiek te maken. Op een onbewoond eiland ga je niet zitten schrijven
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of schilderen. [...] Het leuke van voetbal is dat het nergens om gaat, er wordt niks mee bereikt. Winst
of verlies, meer is het niet. De speelse activiteiten van de mens kunnen een ideale vorm bereiken, dat
wil zeggen alleen als de mens speelt. Alleen spelenderwijs kom je in het paradijs’ (Morriën
geinterviewd door Jan Mulder in De Tijd, 2 juni 1978).
Foto Ronald Sweering, Amsterdam
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zijn aandacht. Als gereformeerd opgevoede jongen stond zijn zondag weliswaar in
het teken van de Heer, maar gelukkig brachten zijn vriendjes hem op maandag verslag
uit van het optreden van Jan Blinkhof, ofwel ‘Witte Jan’, de midvoor en goalgetter
van Stormvogels in de jaren twintig. Op een gegeven moment raakte Morriën zijn
liefde voor sport kwijt. Halverwege de jaren dertig luisterde hij op zondag liever met
zijn artistieke vriend Roelof van Dalen naar de concerten van Mengelberg op de
radio en als ze na afloop zwevend de straat betraden, aanschouwden ze vol afschuw
‘het plebs’ dat net terugkwam van een wedstrijd van Stormvogels. Maar in de jaren
zeventig was alles anders en wakkerde de liefde van Morriën voor het voetbal weer
aan. Hij liet zich door Jan Vermeulen, de toenmalige chef van de productie bij
Meulenhoff, een seizoenkaart van Ajax (Morriën kon vooral genieten van Cruijff,
in wie hij een reïncarnatie van Jan Blinkhof zag) aanpraten, schreef een gedicht voor
Piet Keizer en liet zich over voetbal interviewen door Jan Mulder in De Tijd (1978).
Zelfs voetbalwedstrijden op tv liet hij niet aan zich voorbijgaan, vertelde Mischa de
Vreede jaren later. Zij had begin jaren zeventig een tv-column in het Algemeen
Handelsblad en was daardoor als een van de weinige Nederlanders in het bezit van
een kleurentelevisie. Als voetbalwedstrijden rechtstreeks werden uitgezonden, was
het een kwestie van tijd voordat de bel klonk en Morriën voor de deur stond. Met in
zijn armen de nodige drankjes en hapjes en in zijn kielzog talloze vrienden en
kennissen die wilden meegenieten van het prachtige beeld.
Morriën was een van de vele intellectuelen die zich in de jaren zeventig op het
voetbal stortten. Op een gegeven moment werden het er zoveel dat het begon op te
vallen. Zoals Kees van Kooten het omschreef in een gedicht:

linkerpagina · Kees van Kooten (1941) aan de bal tijdens een voetbalwedstrijd van Propria Cures
tegen de Volkskrant, 1972.
Collectie Kees van Kooten, Amsterdam
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Vijfenvijftigduizend man of meer
in één keer:
ga daar maar aan staan
als schrijver of akteur.
Daarom zijn grote voetballers
de nieuwe artiesten
en kunstenaars
de nieuwe artiestevlooien.
[...]

Voetbal was salonfähig en dat leverde soms fraaie literatuur op. Zoals het gedicht
‘De heilige Johan’ van Willem Wilmink uit 1971. De dichter/liedjesschrijver was
de eerste die Cruijff - ver voordat hij naar Barcelona vertrok - ‘de verlosser’ noemde:
eens toen ik in floodlight
voetballers een doelpunt
zag spinnen zich bewegend
als elven over het gras,
wist ik dat uit deze hoek
de verlosser ophanden was
en zie: Johan Cruyff de danser
de faun de adelaar
der dalen
maar toen we zijn bergrede kwamen halen
had hij het over belasting betalen.

Wilmink was een oprechte liefhebber. Hij heeft enkele jaren gevoetbald bij Sportclub
Enschede en zou geregeld publiceren over voetbal. Maar er waren ook auteurs die
enkel geïnteresseerd waren
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Na afloop van een voetbalwedstrijd tussen de Vara en de VPRO, mei 1974. Jan Lenferink interviewt
Van Kooten.
Collectie Kees van Kooten, Amsterdam

Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal

48

Het team van Propria Cures, gesponsord door uitgeverij De Bezige Bij. Achterste rij: links Jan
Donkers, midden Henk Spaan. Voorste rij, tweede van links Kees van Kooten, Thomas Rap, Theun
de Winter en René Appel.
Collectie Henk Spaan, Amsterdam

links · Remco Campert langs de lijn, rechts naast hem de legendarische barkeepster van de Pels,
Martha Bekker, tijdens een voetbaltoernooi van het Amsterdamse studenten-weekblad Propria Cures,
september 1972.
Collectie Henk Spaan, Amsterdam
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in voetbal omdat het een hype was en daar was niet iedereen even blij mee. Tim
Krabbé schreef in Propria Cures (12 juni 1971): ‘In Vrije Geluiden schrijft Joop van
Tijn over zijn liefde voor sport: “Vroeger werd ik daarom in mijn omgeving wat
medelijdend behandeld, maar daar begint een kentering in te komen.” Tegenwoordig,
als ik sommige “voetballiefhebbers” hoor praten, denk ik wel eens dat die kentering
maar beter achterwege had kunnen blijven.’
Krabbé vond dat de meeste intellectuelen de sport op een verkeerde manier
benaderden. Hij gruwde bijvoorbeeld van de manier waarop cineast Bert Haanstra
het voetbal in een van zijn documentaires gebruikte. Op de meest ongelegen
momenten liet Haanstra de wedstrijd (Ajax-Real Madrid) voor wat die was, om shots
van het publiek te geven: ‘Het is het misverstand van [...] intellectuelen dat het leuke
van sport, zeg van voetbal, niet in voetbal schuilt maar in iets anders: de entourage,’
fulmineerde Krabbé. ‘Dat malle publiek. Kortom, the human interest. Dat is onzin.
Voetballen is leuk genoeg zónder dat vertederde maar neerbuigende lachje dat de
intellectueel ervoor over heeft en dat hem in de loop van de laatste vijf jaar al
meermalen een kaartje heeft doen kopen - één keer zelfs voor de staantribune, omdat
je daar beter tussen het volk bent. [...] Voetballen is niet leuk vanwege de kreten van
de verdedigers, de verbeten koppen, het gesnuif. Want dat zijn dingen die iedereen
kan. Voetballen is alleen maar leuk omdat het voetballen is.’
Krabbé zag bij intellectuelen die over sport schreven of praatten een
neerbuigendheid die twee vomen kon aannemen: onwelwillend en welwillend. De
eerste vorm was vervelend, maar tenminste nog oprecht; de tweede vorm vond Krabbé
veel erger: ‘Hoge intellectuelen zien dan duizelingwekkende betekenissen in een
eenvoudige sport-gebeurtenis, maar blijken niet op de hoogte van
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Bladzijde uit de kladversie van Guus Luijters' verhaal ‘De vriend die als mijn ziel was’, onder de titel
‘De blinde Houdini’ gepubliceerd in de verhalenbundel De verdwenen stad (L.J. Veen,
Amsterdam/Antwerpen, 1996). In het verhaal ontmoet de hoofdpersoon in een café de held van zijn
jeugd, een beroemde keeper.
Collectie Guus Luijters, Schagerbrug
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wat de geïnterpreteerde handelingen in de praktijk te betekenen hebben.’
Krabbé zelf was wel een voetballiefhebber die oprecht was geïnteresseerd in de
sport. Hij werkte als verslaggever voor Sport Express en schreef columns voor Sport
en Sportwereld over voetbal. Verder speelde Krabbé jarenlang in clubverband bij
Neerlandia. En met hem liepen bij Propria Cures nog meer redacteuren rond die
altijd veel met voetbal te maken hebben gehad, zoals Guus Luijters (speelde bij Swift,
schreef in Playboy onder andere het voetbalverhaal ‘Het seizoen '68-'69’), Henk
Spaan (lid van Aristos, diverse sportcolumns gehad), Theun de Winter (Texel, HFC,
TOGOZO), Bob den Uyl (Feyenoord-fan), Mensje van Keulen (vader was bestuurslid
van LENS, dochter stond veelal langs de lijn). Zoveel redacteuren met liefde voor het
voetbal, logisch dat Propria Cures in de jaren zeventig opvallend veel bijdragen over
voetbal bevatte. Er waren verslagen te lezen van de wedstrijden die het sterke PC-team
in de loop der jaren heeft gespeeld (zo komt de lezer erachter dat Kees van Kooten
een ‘superindividualist’ was, Thomas Rap een uitstekende keeper en Theun de Winter
een nogal wisselvallige buitenspeler), recensies van sportboeken, reacties op actuele
sportwedstrijden, reportages (bijvoorbeeld over de belevenissen van Tim Krabbé in
de Nederlandse voetbaljournalistiek), persiflages (Hans Vervoort op de Nederlandse
sportjournalistiek), fictie en non-fictie, zoals een autobiografisch verhaal van Kees
van Kooten over zijn voetbalverleden bij VCS uit Den Haag.
En dan waren er nog de gedichten. Vooral aan het begin van de jaren zeventig, de
hoogtijdagen van Ajax, was er met regelmaat poëzie over voetbal te vinden in Propria
Cures. Opvallend was dat het grootste deel van de gedichten niet over Johan Cruijff,
maar over Piet Keizer ging. Zoals de volgende van Henk Spaan en Theun de Winter:
Het oog van de sphinx
valt op Johan op links
zijn voet streelt het leer.
Ginds knokken ze weer maar
geen mens die het ziet
want de tribune geniet.
Een pass van Piet.
In de hal
van het Centraal Station
kon ik mij
met moeite een
volwassen handtekeningenjager
van het lijf
houden
die dacht dat ik
een van de Cats was
Mijn dochter heeft al
jullie platen
Persoonlijk werd ik
veel liever voor
een Beach Boy aangezien
in welke situatie
ik zou signeren
met Carl Wilson
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Als Beach Boy had ik
geld genoeg om
mijn gebit
te laten behandelen
totdat een geringe
ruimte tussen
mijn twee voortanden
verkregen is een plastisch chirurg
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en de kapper doen
de rest
Daar loopt Piet Keizer
zouden de mensen
denken

Piet Keizer sprak diverse creatieve geesten zo tot de verbeelding dat Theun de Winter
besloot een bundel aan hem te wijden. Hij benaderde onder anderen Mensje van
Keulen, Marga Minco, Nico Scheepmaker, Bert Schierbeek en Jan Wolkers. Keizer
moest niet veel hebben van dergelijk eerbetoon. ‘Hij toonde gereserveerde
belangstelling en wekte niet de indruk vereerd te zijn,’ schrijft De Winter in zijn
inleiding en die indruk wordt bevestigd na lezing van het vraaggesprek van De Winter
met Keizer. ‘“Ik sta er echt helemaal buiten”, zegt hij [Keizer]. “Mijn gedachten
staan erbuiten en daadwerkelijk sta ik erbuiten. Er wordt door anderen een stukje
van mij gepikt, zonder dat ik er iets aan kan doen. Ik ben er misschien wel tegen,
maar dat heeft geen zin. Als dit een wedstrijd is, heb ik nu duidelijk verloren.”’
Vervolgens gaat Keizer in op het modieuze facet dat kleeft aan schrijven over voetbal.
‘“Modieus is het zeker,” stelt hij vast. “En ook als je zegt dat je het in zeer beperkte
oplage gaat uitgeven, blijft het modieus. Voetballen is duidelijk in op dit moment en
gedichten over voetballen misschien ook.”’
Keizer was niet blij met de bundel. Neem het Neerlands beste linksbuiten aller
tijden niet al te kwalijk. In zekere zin had hij wel een beetje gelijk. Het voetbal werd
in die tijd overspoeld door auteurs die de populariteit van Ajax en Feyenoord te gelde
wilden maken en het was ook waar dat niet alle dichters die meededen aan Elf
gedichten voor Piet Keizer verstand hadden van voetbal. Maar de meeste auteurs
hadden de gedichten toch wel enkel en alleen uit liefde voor het voetbal, of voor Piet
Keizer geschreven.

De voetbalschoenen van Piet Keizer, waarmee hij onder meer voetbalde in de met 1-0 van Juventus
gewonnen Europa Cup-finale, 1973.
‘Zijn linker voet / weet niet wat zijn / rechter doet / beide even goed / de fantasie zit nooit / in de
schoen / zijn oog ziet / zijn voeten richten / allebei / tot één het doet.’ (Bert Schierbeek in: Elf gedichten
voor Piet Keizer)
Collectie Theun de Winter, Den Burg
Foto Rob Mostert, Rijswijk
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Eerste druk, Amsterdam, Erven Thomas Rap, 1973. Met bijdragen van onder anderen Remco Campert,
Marga Minco en Jan Wolkers. De bundel werd samengesteld door Theun de Winter. Piet Keizer
toonde ‘een ietwat gereserveerde belangstelling en wekte niet de indruk zeer vereerd te zijn. [...] De
gelaatstrekken van Piet Keizer worden in dit boekwerkje herhaaldeijk bezongen, maar hij voelt zich
hierdoor niet gestreeld’.
Omslagfoto Trudy Nijman. Omslagontwerp Leendert Stofbergen.
Collectie Theun de Winter, Den Burg

Onder hen Nico Scheepmaker, ook in de jaren zeventig weer prominent aanwezig.
Voetbal was nog steeds zijn favoriete sport en daarom moet hij ook blij zijn geweest
dat er, ten tijde van het uitbrengen van zijn derde dichtbundel, in 1973, veel was
veranderd op literair gebied. Hopper's Holland stond vol met voetbal- en andere
sportgedichten en dat vond niemand meer vreemd. Een recensent van de Haagsche
Courant schreef zelfs dat hij het betreurde dat voetbal tot dan toe ‘een vrijwel vergeten
onderwerp was in de poëzie’: ‘Op een enkele uitzondering na heeft vrijwel geen
dichter zich met voetbal ingelaten, ondanks het feit dat voetbal een boeiende mixture
van spel en strijd, boordevol creativiteit is. [...] Stond Nederland bijvoorbeeld niet
op zijn kop toen er wat voorbarig werd gezongen dat we naar Rome gingen en hebben
we geen voetbalkunstenaars gekend (Bep Bakhuis, Abe Lenstra, Faas Wilkes) die
het gemoed van velen in ontroering brachten? Het vermurwde de verzenschrijvers
echter niet. Maar de tijden veranderen. Voetbal en zeker het Nederlandse trekt meer
aandacht dan ooit en de ivoren torens zijn in de dichtkunst al weer enige tijd verlaten.
Het ligt daarom voor de hand dat voetbalsupporter Nico Scheepmaker zich in zijn
nieuwe dichtbundel ook bezig houdt met voetbal.’
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Scheepmaker spendeerde veel van zijn tijd op de Ajax-tribune. Het leverde een
van de mooiste Nederlandse sportboeken aller tijden op, Cruijff, Hendrik Johannes,
fenomeen. De eerste biografie over Cruijff werd uitstekend ontvangen en iedereen
was het erover eens dat Scheepmaker een van de beste, zo niet de beste schrijver
over sport in Nederland was.
Maar het was de tragiek van Scheepmaker dat hij zich ‘in diepste wezen’ altijd
dichter heeft gevoeld, bekende hij in 1975 aan Guus Luijters. Alleen werd
Scheepmaker als literator niet erkend. ‘Het komt misschien ten dele ook omdat er
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Eerste druk, Baarn, De Boekerij NV, 1972.
Omslag P.A.H. van der Harst
Collectie Daan Cartens, Nijmegen
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rechts · Afgekeurd omslag van Nico Scheepmaker voor de tweede, uitgebreide druk van zijn boek
Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen 1947-1984 (1984). Over het gebruik van foto's van Johan Cruijff
op het omslag en in het binnenwerk ontstond een juridische briefwisseling tussen de advocaat van
Cruijff en die van de uitgever. ‘In overleg met schrijver en uitgever is dan ook besloten het aantal
foto's terug te brengen tot negen pagina's over een totaal aantal tekst-pagina's van ongeveer 200. De
foto's zijn hierdoor een zeer ondergeschikt, haast te verwaarlozen bestandeel van het boek geworden,
met als enige functie illustratie bij de tekst. Hiertegen kan het redelijk belang zich niet verzetten, en
u kunt dit toetsen aan algemene sportboeken waar ook foto's op een dergelijke wijze worden gebruikt,
zonder dat dit juridische implicaties met zich meebrengt’, aldus de advocaat van de uitgever.
Collectie Anne Scheepmaker, Broek in Waterland

voetbalgedichten bij zitten en dan nemen ze je überhaupt niet meer au serieux. [...]
Ja, dan denken ze wellicht dat ze in de maling worden genomen, dat kan nooit poëzie
zijn.’
Werd in het begin van de jaren zeventig vooral over voetbal geschreven, halverwege
het decennium ontstond een kentering. De verruwing van het voetbal en het
terugvallen van Ajax en Feyenoord waren de redenen dat de interesse van veel auteurs
zich verlegde naar het vreedzame wielrennen. Henk Spaan zag dit als een
modeverschijnsel. ‘Het is een tijdje mode geweest dat schrijvers het beroep van
dokter of psychiater uitoefenden,’ schreef hij in de Haagse Post. ‘Nog niet zo lang
geleden gingen literatoren altijd naar het voetballen. De laatste trend gebiedt
wielrennende scribenten. Ben Borgart, Jan Kal, Bob den Uyl, Guus Luijters, Bertus
Aafjes en Tim Krabbé hebben al
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Bierviltje met kladhandschrift van Jan Kal, november 1998. Het gedicht, dat Kal schreef naar aanleiding
van de vierde druk van het boek van Nico Scheepmaker, werd gepubliceerd in het Nieuw Letterkundig
Magazijn (december 1998).
Collectie Jan Kal, Amsterdam
J.C. II: Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen
Zo'n boek zal over je geschreven wezen!
Je denkt eerst aan een commercieel verhaal,
dat je door meer een speler met de taal
buiten je samenwerking wordt geprezen.
De mensen wie dit boek hebben gelezen
vinden zijn denkwijze fenomenaal,
maar dat ontging je vroeger helemaal
en had je van zo'n type niks te vrezen.
Ik denk je doet een ander toen tekort,
en was op zijn terrein hij ook zo een
meer als jezelf, maar niet dezelfde sport.
Dus Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen
lerende kennende, door merg en been,
waardeer je erger als je ouder wordt.
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heel wat kilometertjes weggepeddeld. Zag je vijf jaar geleden in Studio Sport Gerben
Hellinga altijd in close-up op de tribune zitten, de laatste weken kan je geen
kunstprogramma aanzetten of er verschijnt een auteur in het beeld die rondjes rijdt
op de zesdagenpiste van sportpaleis Ahoy.’
Opvallend was dat vooral redacteuren van Propria Cures het wielrennen omarmden.
Tim Krabbé, zelf een uitstekende wielrenner, schreef gedichten over deze sport in
Vijftien goede gedichten, Jan Kal (hij schreef sonnetten over Johan Cruijff en over
WK-wedstrijden) vergeleek in zijn dichtbundel Fietsen op de Mont Ventoux dichten
met fietsen, Bob den Uyl schreef een verhalenbundel De opkomst en ondergang van
de zwarte trui, waarin het gelijknamige verhaal gaat over een wielerronde en Guus
Luijters liet geen mogelijkheid onbenut te benadrukken dat hij alleen maar
geïnteresseerd was in wielrennen en Nabokov. Het zou allemaal culmineren in de
eerste Nederlandse sportroman, die niet toevallig over wielrennen ging: De renner
(1978) van Tim Krabbé.
Het succes van Nederlanders als Jan Janssen in de Tour de France was de
voornaamste reden dat auteurs eind jaren zeventig aandacht toonden voor het
wielrennen. Toch was er één schrijver die in het jaar van De renner ‘gewoon’ een
voetbalboek schreef, Jan Mulder. Mulder debuteerde als schrijver met Opmars der
strafschopgebieden, een verzameling columns die hij - op 29-jarige leeftijd afgekeurd
voor het betaald voetbal - schreef voor De Tijd.
Tegenwoordig weten veel mensen niet meer dat Mulder ooit een van de beste
voetballers van Nederland was en vooral bij Anderlecht furore maakte, maar in 1978
lag de voetballer Mulder nog vers in het geheugen. Daarom was de verbazing ook
zo groot toen hij bleek te kunnen schrijven. In de beginperiode werd hem keer op
keer gevraagd wie zijn stukjes herschreef en er waren
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Interview van Jan Wolkers met Willem en Truus van Hanegem, Filmfan, 2de jaargang, nummer 3,
april 1974, over de favoriete films van Van Hanegem: ‘Met voetbal denk je nooit aan film. Wel aan
muziek. Muziek inspireert, vind ik. Als je het veld op komt en ze spelen goeie muziek. Dan lijkt het
net of je lichter loopt. Vroeger als we in de straat aan het voetballen waren kwam het orgel en dat
ging draaien, en dan ging je ineens voetballen als een gek. Maar als je dat vertelt dan staan ze je aan
te kijken en dan denken ze, die is mesjokke. Misschien laat ik nog wel eens onder de wedstrijd een
man met een trekharmonica met me meelopen langs de zijlijn.’
Collectie Murk Salverda, Den Haag
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Schilderij van Siet Zuyderland, cadeau van vrienden voor Anne en Nico Scheepmaker bij hun huwelijk.
Rechtsboven zijn de namen van de vrienden gepenseeld, rechtsonder een dubbelportret van Johan
Cruijf en Andrej Amalrik.
Collectie Anne Scheepmaker, Broek in Waterland ‘Sommige mensen waren met dat dubbelportret
niet zo gelukkig. Ja, als je zegt: Cruyff zit met drie miljoen in Spanje en Amalrik zit met een
hersenvliesontsteking in een kamp dan zijn dat natuurlijk onvergelijkbare grootheden. Maar nu is het
punt dit: ik tik een stuk over Amalrik, draai een nieuw vel in mijn machine en schrijf een stuk over
Cruyff. [...] Het geeft de twee polen weer waartussen ik me nu eenmaal beweeg.’ (Nico Scheepmaker
in een interview in Het Parool, 5 januari 1974)
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zelfs mensen die dachten dat Nico Scheepmaker onder het pseudoniem Jan Mulder
schreef.
Kennelijk werd het niet mogelijk geacht dat een oud-international zijn zinnen zelf
schreef en dat ergerde Mulder. Vooral omdat hij vele jaren (en de nodige publicaties)
later nog steeds moet uitleggen wat zijn geheim is. Maar er is helemaal geen geheim.
‘Voetballers, dat schijnt een heel dom volk te zijn,’ zei hij begin jaren negentig in
een interview met J. Heijmans. ‘Mensen doen over het algemeen wat hen het
gemakkelijkste afgaat. Dus worden voetballers na hun carrière meestal trainer,
hulptrainer of eigenaar van een sportwinkel, niks op tegen, heel menselijk. Het
schrijven van stilistisch leuke stukjes komt gewoon niet in voetballers op. Maar het
zit er wel in, hoor. Geweldige schrijvers in de PTT Telecompetitie? Ed de Goey,
J.F.H. Ellerman, Bolesta, Mrkela, Werdekker, Valke, Sandel, Snoei en Gérard de
Nooijer. Ze weten het alleen zelf niet.’
Mulder was de eerste voormalige profvoetballer die ontdekte dat hij kon schrijven
en wellicht was dit voor Jeroen Brouwers de druppel. In het jaar dat Mulder
debuteerde als schrijver, ging Brouwers onder de titel ‘De nieuwe revisor’ in het
25oste nummer van Tirade in op de infantilisering van de literatuur van de jaren
zeventig en de ‘sport-in-de-literatuur’ werd niet gespaard, ‘[...] de jaren zeventig zijn
ervan bezwangerd geweest. Ging het niet over fietsen, dan ging het over boksen, of
over de Engelse sport waar Buddingh' het almaar over heeft, of over voetballen.
Verlos ons, verlos ons! Cruyff kreeg een afscheidssonnet van Nico Scheepmaker
[...] - om uiting te geven aan zijn dankbaarheid voor de grote carrière van diezelfde
Cruyff, ontstak Kees Fens in de Papegaaikerk in Amsterdam een kaars. Gebundelde
stukjes over voetbal door Jan Mulder werden op de litera-

Jan Mulder meldt zich na de transfer van Anderlecht naar Ajax op de training van zijn nieuwe club,
juli 1972.
Foto Robert Collette / archief Voetbal International, Gouda
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Jan Mulder tijdens een valpartij in de wedstrijd Ajax-PSV, seizoen 1973/74. ‘De toegenomen
grimmigheid van het betaalde voetbal vindt zijn weerslag in het aantal toenemende gevallen van
meniscus-laesies, ook wel voetbalknie genoemd. De bekendste zijn die van Willy Dullens, Jan Mulder
en Rinus Israël’ (Voetbal International, 5-10 november 1973).
Foto Ron Kroon, Amsterdam. Collectie Jan Mulder, Bussum

Handschrift van een ongepubliceerd verhaal van Jan Mulder. Na beëindiging van zijn voetbalcarrière
ging Mulder in de journalistiek. Hij schreef columns voor onder andere De Tijd, de Volkskrant en
Filmfan. ‘Mulder, zo leek en lijkt het, is op papier meester van zijn gedachten, formuleert heel
zorgvuldig, durft intieme gevoelens prijs te geven, vlecht een mening door zinnen en zinnetjes en laat
blijken te houden van het schrijven over iets wat-ie zelf jaren heeft beoefend, de topsport’ (Studio,
22 t/m 28 januari 1977).
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Collectie Jan Mulder, Bussum
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Bladzijden uit de plakboeken van Jan Mulder (1944). Mulder voetbalde van 1951 tot 1965 bij WVV,
werd vervolgens gekocht door Anderlecht, waar hij van 1965 tot 1972 speelde en besloot zijn carrière
bij Ajax in 1975.
Collectie Jan Mulder, Bussum
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tuurpagina besproken [...]. Stuurt de Haagse Post ‘Schrijvers op stap’, dan richten
de schrijvers-stappen zich doorgaans naar sportevenementen - hè Sieb? Zorg dat je
de boot niet mist kerel!’
Overal zag Brouwers de sport opduiken, zelfs in metaforen. ‘“Je ziet in een
wedstrijd tegen DWS een zekere Johan Cruyff in het eerste van Ajax aantreden en
zodra hij een keer aan de bal is geweest is er geen twijfel meer mogelijk,” schrijft
Guus Luijters en bedoelt met deze typische zeventigerjarenvergelijking (poëzie =
voetballen) dat hij in een soortgelijk verband slechts “één blik” op de verzen van
Spaan hoefde te werpen om hem “ervan te overtuigen, dat hier iets bijzonders aan
de hand was”.’
Verder noemde hij Spaan en Luijters de ‘voetballende kloontjes’, omdat ze
gezamenlijk een jongensboek schreven: De lotgevallen van een voetbaltweeling en
hun liefde voor voetbal niet verbloemden. Spaan werd ook nog eens een ‘sportvlek’
genoemd, omdat hij beroepsvoetballer had willen worden en een sportrubriek in Het
Parool had, Buddingh' werd badinerend aangeduid met ‘Ceeskees (leve het bruine
monster) Buddingh'’. De tirade van Brouwers was indrukwekkend. En of het een nu
met het ander had te maken, een ding is zeker: na ‘De nieuwe revisor’ verdween het
thema sport weer even uit de Nederlandse letteren.

‘In het begin van de jaren '50 droomde iedere jonge Nederlandse voetballer van een plaatsje in het
Nederlands elftal om op sportieve wijze het bruine monster achter de Belgische doel-verdediger te
kunnen knallen. Nu is het hoogst bereikbare een plaats in Ajax I om daar, onder meer via kromme
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ballen, zoveel mogelijk geld bij elkaar te spelen. Guus Luijters en Henk Spaan herlazen boeken als
Nou wij boys en De AFC-ers en vergelijken hun herinneringen met de opvattingen van sterspelertjes
uit het elftal van de Louis Bouwmeesterschool.’
Coverartikel van HP, nr. 46, 17 november 1973. De omslagtekening is van Kick Wilstra.
Collectie Guus Luijters, Schagerbrug
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Abe. Hot story van een voetballerina door Nico Scheepmaker en Theo van den Boogaard (eerste druk,
maart 1973), met op de titelpagina een opdracht van Scheepmaker voor de dichter Jan Kal.
Scheepmaker tekende er een portretje van Abe Lenstra bij.
Collectie Jan Kal, Amsterdam
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De eerste voetbalschoenen van Theun de Winter (1944), gekregen van tante Suus - onderwijzeres te
Enkhuizen - voor zijn achtste verjaardag, 1952. De Winter voetbalde bij de welpen van H.F.C. in Den
Helder en droeg de schoenen voor en na de wedstrijd aan de lange rode veters (‘dan leken ze wat
meer op echte “Hongaren”’) om zijn nek.
Collectie Theun de Winter, Den Burg
Foto Rob Mostert, Rijswijk
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‘Slagersjongens met varkensverstand’
Intermezzo
Er zijn schrijvers die direct naar een ander kanaal zappen als het beeld wordt gevuld
door Hans Kraay senior of Willem van Hanegem. Er zijn schrijvers die
schuimbekkend de kroeg verlaten als weer eens uitgebreid wordt gediscussieerd over
de rol van de assistent-scheidsrechter in het hedendaagse profvoetbal. Dat zijn de
schrijvers die een hekel hebben aan voetbal. Want die bestaan natuurlijk ook.
Het zijn er zelfs meer dan je zou denken en het zijn meestal niet de minsten die
schamperen over voetbal. Gerrit Komrij bijvoorbeeld had als kind al een hekel aan
de sport en die haat werd alleen maar versterkt door een vervelend incident naar
aanleiding van het boek Circusjong van Dick Laan. Komrij was als kind nogal dol
op het circus en toen hij van het bestaan van het boek van Laan hoorde, snelde hij
naar de bibliotheek. Op de heenweg droomde Komrij van stampvoetende olifanten,
steigerende paarden en een heldhaftige hoofdpersoon, maar toen hij na een wandeling
van meer dan een uur terugkeerde op zijn kamer, wachtte hem een fikse teleurstelling:
de eerste dertig pagina's gingen over voetballen.
Komrij voelde zich bekocht. Vijftien cent had hij neergeteld om het boek te lenen
en dan die flauwekul over voetbal. Een sport waar hij niets aan vond en niets van
begreep: ‘Wie wilde er nu trappend en brullend door het leven gaan?’ schrijft hij in
het autobiografische Verwoest Arcadië. ‘Soms voerden twee of drie jongens een
hottentottendans op en trapten elkaar tegen de schenen, waarbij de bal maar onbenullig
weinig opschoot. Tekkelen noemden ze dat, of zoiets, hij had maar half geluisterd.
Tekkelen, kwakkelen. En helemaal onbegrijpelijk was het voor hem, dat er net vóór
het net een jongen stond die blijkbaar de opdracht had om door schutterig heen en
weer te springen de bal juist uit het net te houden waar de anderen hem zo vurig in
wensten. Hoe dichter de bal bij hem in de buurt kwam, hoe meer hij begon te
schokken, te schudden en te beven. Dat was werkelijk de allerzotste tijdverspilling.
Als de jongens uitgetrapt waren hadden ze niets bereikt. Ja, je hoorde wel dat het
vijf-zes was geworden of twee-drie, maar [...]. Ze waren gewoon even ver als toen
ze begonnen.’
Circusjong is niet het favoriete boek van Komrij geworden en het vakkundige
staaltje misleiding van Laan heeft zijn afkeer van de wereld van het voetbal alleen
maar groter gemaakt. Maar ja: ‘Zo waren de mensen. Die voetballui. Dat zag je al
aan de manier waarop ze achter de bal aansloften. Gemene koppen
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en te dikke benen. Slagersjongens met varkensverstand. Zo waren ze. Al dat voetballen
was alleen maar om hem te pesten.’ Het zal niemand verbazen dat het nooit meer is
goedgekomen tussen Komrij en de voetbalsport. Wedstrijden op televisie slaat hij
consequent over, de sportpagina's verdwijnen als eerste in de vuilnisbak. Een bezoekje
aan het stadion zal hij nooit overwegen. Komrij haat voetbal en dat zal wel altijd zo
blijven. Hij is geen uitzondering. Er zijn zoveel schrijvers die nooit iets met voetbal
zullen krijgen. Arie van den Berg, Hugo Brandt Corstius, Anneke Brassinga, Kester
Freriks, H.J.A. Hofland, Hermine de Graaf, Marcel Möring, Cees Nooteboom en F.
Springer; ze verafschuwen de sport en willen er het liefst zo weinig mogelijk mee
te maken hebben.
Net als Maarten 't Hart. Van jongs af aan is hij ervan overtuigd dat gymnastiek en
sport niet alleen nutteloos zijn, maar ook nog eens zeer ongezond. ‘Nooit is de kans
op een hartinfarct groter dan als men trimt; bij voetballen loopt men de meest
vreselijke kwetsuren op,’ schrijft hij in Het roer kan nog zesmaal om.
Nu moet erbij worden verteld dat 't Hart niet uitblonk in sport. Anders gezegd: hij
kon er helemaal niets van en dat leidde ertoe dat hij bij het kiezen van de teams bij
gymnastiek altijd als laatste werd gekozen. Met als gevolg dat hij een hartgrondige
hekel kreeg aan alles wat met sport te maken heeft. ‘Was ik dictator, ik zou sport en
gymnastiek ogenblikkelijk verbieden. Reken maar dat geen enkele maatregel die een
dicator zou kunnen nemen, grotere volkswoede zou oproepen. Dat feit maakt dat ik
soms het gevoel heb dat ik op een verkeerde planeet woon, een planeet waar gigantisch
veel aan sport gedaan wordt. Hoe is het in godsnaam mogelijk?’
Het verhaal van 't Hart is te vergelijken met dat van Menno ter Braak. Ook hij
werd in zijn jeugd gekweld door een zwak lichaam en ook hij kon maar niet begrijpen
dat hij daardoor een lage plaats kreeg aangewezen in ‘de hierarchie der jeugdwaarden’.
‘Men was wat men als sportsman gold; en ik gold als sportsman zeer weinig,’ schreef
Ter Braak in het essay ‘Een zonde tegen de Heilige Geest’.
Het viel natuurlijk ook niet mee. Ter Braak zag de sportgoden als ‘de subliemen’,
maar moest het lange tijd doen met een vriendenkring die bestond uit jongens die
hij zelf verachtte. En dat alleen maar omdat hij vanwege zijn fysieke gesteldheid
nooit een rol van betekenis kon spelen op de voetbalvelden en in de gymnastiekzalen.
Gelukkig keerde alles ten goede toen hij in de vierde klas van het gymnasium
kwam. ‘Andere normen dan die van het hockeyveld deden hun intocht met de
verrassing der eerste liefden; bespiegelingen, debat en flirt kwamen het
wedstrijdjargon vervangen; mijn aandelen stegen enorm, mijn kwade geweten hoefde
niet meer te spreken, de schuwe outcasts verdwenen uit mijn bestaan, de subliemen
werden mijn vrienden.’
Vrienden worden met jongens die excelleerden in sport, Ter Braak droomde ervan,
Rudy Kousbroek niet. In Anathema's 3 stelde hij al: ‘Sport - het is een niet barmhartige
waarheid, en er wordt vaak omheen gepraat, maar er is nu eenmaal niets aan te doen
- sport is voor imbecielen. Mijn weerzin ertegen dateert al van mijn vroegste
aanrakingen met dit universum: de gymnastiekles. [...] Het gymnastiekuur! Het was
het uur waarop de twee of drie Neanderdalers van de klas, die de overige lesuren
met lege ogen binnensmonds zaten te boogie-woogiën tot leven kwamen. Het was
het uur waarin hun opgekropte belustheid om met romp en ledematen agressieve
bewegingen te maken eindelijk de vrije loop kon krijgen; een primitieve
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belustheid om in houten rekken te klimmen, om ergens aan te zwaaien, om uit alle
macht te trappen tegen leren ballen [...].’ Kousbroek prefereert de geest duidelijk
boven het lichaam. Dat zie je natuurlijk vaker bij intellectuelen. Neem J. Greshoff.
In 1957, toen Nico Scheepmaker voor het eerst toegaf dat hij geen onderscheid zag
tussen kunst en voetbal, noteerde Greshoff in Bric à brac: ‘Ikzelf ben de zeventig
nabij, gezond van lijf en leden. Ernstige kwalen bleven mij bespaard. Niettemin
beweeg ik mij slechts in de uiterste noodzaak en dan zo weinig mogelijk. Rechtopgaan
is naar mijn ervaring onnatuurlijk. Zitten een compromis. Een liggende houding te
allen tijd verkieselijker voor personen zo bevoorrecht dat zij steeds over voldoende
stof tot overpeinzing beschikken. Heeft de sacrosant verklaarde sport het mensdom
veredeld? Ik heb mij eenmaal laten verleiden een balspel tussen Nederland en België
bij te wonen. Het kinderachtige geroep en gespring was de aandacht niet waard. En
de gemeenschappelijke ontzinning van de toeschouwers was in één woord
verschrikkelijk om te aanschouwen. Wie ooit getuige was van zulk een gierende en
tierende, zulk een schreeuwende, stampende, kolkende hysterie, moet voor de rest
van zijn leven de menigte vrezen en haten...’ Het is duidelijk dat Greshoff de opkomst
van het voetbal niet als een verbetering zag voor ‘het mensdom’ en zo denkt ook
A.F.Th. van der Heijden erover. ‘Natuurlijk, uit vrees niet mee te tellen heb ik als
tien-, elfjarige ook wel met de buurtjongetjes meegevoetbald op straat.
Ondanks mijn status van vliegende keeper bleef ik angstvallig tussen de hoopjes
jas staan die de doelpalen verving (“Portret van de keeper zonder lijst”). [...] Een uit
zo'n hoopje met de bal losgeschoten jasmouw kon tot verhitte twistgesprekken leiden
over de geldigheid van een doelpunt. Op een dag, ik denk toen mijn middelbare
schooltijd inging, was de keeper gevlogen om nooit meer tussen zijn treurige hoopjes
terug te keren.’
Eigenlijk heeft Van der Heijden het voetbal altijd verfoeid en dat doet hij nog
steeds. Hij is meer geïnteresseerd in de maatschappelijke uitwassen van het voetbal:
‘Misschien ben ik wel bezig een roman te schrijven, spelend in Hooliganië, met
R'dam en A'dam als een soort laat-2oste-eeuws Thebe resp. Korinthië, en een
comtemporaine Oidipous die op een weilandje langs de snelweg de leider van de
tegenpartij doodslaat etc. In zo'n roman wordt natuurlijk ook gevoetbald.’
Voetbalvandalisme, het is voor talloze schrijvers een reden zich af te wenden van
de sport. Joost Zwagerman, ooit een frequent bezoeker van het AZ-stadion, schreef
in 1995 een artikel waarin hij zijn afschuw van het voetbalpubliek duidelijk maakt
en ook Willem Brakman is afgehaakt door de uitwassen. ‘Eens hield ik van voetbal,
dat wil zeggen de grote wedstrijden, en dan op tv. Nu ben ik de mening toegedaan
dat het voetbalvandalisme of liever het wangedrag der tribunalen niet alleen een
ontsiering zijn van het voetbal, maar er een wezenlijk bestanddeel van uitmaken.’
Supporters-groepen die worden beschouwd als criminele organisaties, stadionverboden
met meldingsplicht, combi-regelingen om de fans zonder problemen naar
uitwedstrijden te vervoeren, Brakman en Zwagerman hebben natuurlijk wel een
beetje gelijk als ze stellen dat het gedrag van sommige supporters afbreuk doet aan
het voetbal.
Toch is het niet zo dat verontwaardiging over het supportersgedrag typisch iets
van de jaren tachtig en negentig is. Ver voor de tweede wereldoorlog schreef
Charivarius een ‘voetbalhymne, opgedragen aan Neêrlands jeugd’, met de regels:
‘Hoort, hoe 't plebs uit rauwe kelen brult, / Terwijl het aan 't afzicht-
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lijk schouwspel smult, / Als daar een horde woestaards en ontzinden / In 't schunnig
schop-werk vuile vreugde vinden.... [...] Ja, duizendwerf vervloekt zij 't voetbalspel,
/Waarbij bedrogen wordt, gewed, gekonkeld..../ O, vuige voetbalbende - vaar ter
hel!’
Wie zich ook al vroeg opwond over het gedrag van sommige supporters is Ina
Boudier-Bakker. In het voorjaar van 1955 schrijft zij in een brief aan de ouders van
Kitty de Josselin de Jong: ‘Als je ziet, hoe in een letterlijke razernij de mensen bij
duizenden geraken om een wel-of-niet schop van een Abe Lensveld [sic] - als je leest
hoe in Duitsland honderden verontwaardigde protesten kwamen omdat... de televisie
was uitgevallen als teken van rouw bij het vergaan van de Pamir - “dat was geen
nationaal belang”, dan vraag je je af, hoe en waar het hart zich bevindt van zo'n
mensenmassa, die niet geroerd wordt door het ontijdig sterven van al die jonge
jongens.’
Het wangedrag van sommige supporters is natuurlijk niet altijd de reden voor een
auteur om een hekel te krijgen aan voetbal. De schrijvende voetbalhater haat in allerlei
vormen en de redenen die naar voren worden gebracht zijn opvallend divers. En
soms zijn er zelfs helemaal geen redenen. Heere Heeresma heeft bijvoorbeeld geen
flauw idee waarom hij een hekel heeft aan voetbal. Hij weet alleen dat de sport hem
al in zijn kindertijd een gruwel was en hij aarzelde dan ook nooit de tennisballen,
waarmee toen in de straten werd gevoetbald, met een fraaie boog in het water van
de Amsterdamse Olympiakade te gooien.
De aversie tegen de wereld van het voetbal is er in de loop der jaren niet minder
op geworden bij Heeresma. Integendeel, de massale belangstelling voor het voetbal
begint hem meer en meer op zijn zenuwen te werken. ‘Wanneer ik weer eens hoor
dat het land van de andere natie heeft verloren, dan wekt het dezerzijds euforische
gevoelens op. En dat is pas echt literatuur.’ Gegronde redenen om een hekel te hebben
aan voetbal heeft Heeresma dus niet en welbeschouwd heeft Andreas Burnier die
ook niet. Zij is voetbalhaatster omdat iedereen in haar omgeving voetballiefhebber
is. ‘De zo ongeveer verplichte sympathie voor het voetbal (een van de minst
aantrekkelijke sporten, mijns inziens, en met een afschuwelijk publiek) doet mij
denken aan negentiende-eeuws dogmatisme van dominees.’
Wellicht was het al duidelijk, ook Jeroen Brouwers houdt niet van voetbal. Hij
noemde Marco van Basten in een van zijn boeken ‘een schaatser’ en in de Extra
Edietzie van Feuilletons (herfst 1996) vertelt hij over de eerste ontmoeting met zijn
vroegere uitgever Ronald Dietz van De Arbeiderspers. Brouwers verheugde zich op
een goed gesprek over literatuur, maar Dietz verbijsterde hem door over voetballen
te willen praten. Brouwers schrijft: ‘Ik haat voetbal. Ik haat fietsen. Ik haat alle sport,
Ronald, zei ik. Van zo iemand had deze jongen van de literatuur nog nooit gehoord.’
Brouwers had op zijn beurt nog nooit gehoord van een uitgever die van voetbal houdt,
want hij probeert de liefde van Dietz voor het voetbal op alle mogelijke manieren te
ridiculiseren. ‘In Kernreactie antwoordde Dietz op de vraag waarom men juist hem
directeur van De Arbeiderspers had gemaakt: “Ik denk dat ze zochten naar een
tweebenige voetballer.” Hallo! Zijn er ook driebenige? Dat komt, ik kijk nooit naar
Studio Sport, alleen als er voetballen voor eenbenigen is.’
Brouwers komt in het herfstnummer van Feuilletons nog een paar keer terug op
Dietz' liefde voor het voetbal. Een uitgever die openlijk zegt: ‘De Bryan Roy die ook
scoort, die schrijver zoek ik’, hij kon er maar niet aan wennen. De frustraties zitten
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duidelijk diep bij Brouwers en hij bewees in elk geval dat hij tot de fanatiekste
schrijvende voet-balhaters uit onze geschiedenis behoort.
Hij bevindt zich in goed gezelschap. Wie in de buurt van W.F. Hermans over
voetbal begon, kon zich opmaken voor een indrukwekkende tirade en ook Gerard
Reve is een notoire voet-balhater. De laatste betoogde zelfs eens dat alle vormen van
sport ‘ongezond’ zijn. En daar had Reve ook argumenten voor: ‘Ik heb nog nooit
gehoord van een hert of konijn dat aan het volleyballen of badmintonnen was.’
Nee, ook Reve had weinig op met sport - in een interview met John Bakkenhoven
uit 1978 beklaagde hij zich er al eens over dat Ajax wel met een hoofdletter werden
geschreven en god niet - en dat blijkt ook uit zijn werk. Zo weigert Frits van Egters,
ondanks herhaaldelijk aandringen van zijn moeder, op een sportvereniging te gaan
en zet hij de radio direct uit bij het horen van de aankondiging van de nieuwslezer:
‘U hoort de mars Koning Voetbal.’
Waar die haat jegens het voetbal vandaan komt? Als het verhaal ‘De laatste jaren
van mijn grootvader’ autobiografisch is, van zijn opa. ‘Wanneer bezoekers den
vijfentachtigjarige oude bij de kachel zittend aantroffen, vonden zij hem een kras
man, vooral wegens de scherpe en slimme opmerkingen. Ze wisten echter niet, dat
hij er ongeveer tien uiteenzettingen op na hield, die ongewijzigd dagelijks werden
opgelepeld. Wat de sport betreft, koesterde hij een wilde haat jegens het voetballen,
inzonderheid tegen het koppen van de bal. “Zij vangen hem nog wel eens op de
tong,” voorspelde hij grimmig.’
Misschien was de haat van Reve voor de sport, net als bij 't Hart, Ter Braak,
Kousbroek en Van der Heijden, alleen een gevolg van fysiek onvermogen. Reve was
niet goed in sport en dat geeft hij ook toe in Het boek van violet en dood: ‘Maar
intussen heb ik een droevige jeugd gehad. Mislukt op school, te weten het gymnasium,
wat overigens geen sportschool is. In sport en balspel was ik trouwens ook niets
waard. Het besef van mislukt te zijn, is mij heel lang blijven achtervolgen.’
Dan bestaat natuurlijk de kans dat je een hekel krijgt aan sport en Reve zou Reve
niet zijn geweest als hij zijn frustraties daarover had kunnen beteugelen. Dat deed
hij dan ook niet. In een brief aan S. Carmiggelt van 5 mei 1971 schrijft hij: ‘Weg
met Ajax! Weg met Feyenoord! Dood aan de arbeider! Ik vind het jammer dat bij
een voetbalwedstrijd niet beide partijen kunnen verliezen en dat er zo zelden doden
bij vallen.’
Het hadden woorden kunnen zijn van W.F. Hermans. Ook hij verfoeide het voetbal,
hoewel dat aanvankelijk nog wel meeviel. In Ik heb altijd gelijk krijgt het voetbal
zelfs een belangrijke functie toebedeeld, als de oude idealist Key een barman bestookt
met zijn specifieke ideeën over deze sport: ‘“Het is wat ik je zeg, Sjors, voetbal, dat
is een nationaal bezit. Wie aan het voetbal komt, die komt aan een stuk van
Nederland.” “Zo is het,” zei de barman en schoof een borrelglas naar voren als een
schaakstuk. “Hou je mond nou. Jij begrijpt nog niet eens waar ik naartoe wil. Wat
gebeurt er in Nederland? De beste voetballers worden door het buitenland opgekocht.
Ons elftal wordt het zwakste van de hele wereld. Zelfs tegen België leggen wij het
af! België! Ik heb de tijd van negen-drie nog meegemaakt. Wat zeg ik! Ik heb Van
der Meulen, ik heb dokter Hans Tetzner nog meegemaakt. Daar heb ik het nog geen
eens over. Ik wou dit maar even zeggen: er moest een wet komen, een wet zeg ik je,
een wet dat een voetballer die zich door een vreemde mogendheid laat kopen, de
gevangenis ingaat. In de gevangenis! Een voetballer die zich
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door een vreemde mogendheid laat kopen is een landverrader!” “Goed en wel,” zei
de barman, “maar als je een jonge kerel bent en je krijgt de kans in Italië
honderdduizend gulden te verdienen, dan staat het niet lang te bezien wat je doet. Ik
zeg: het amateurisme in Nederland, dat is grote huichelarij. Ik vind het een mesjokke
boel dat ze een voetballer wel een schemerlamp en een sigarenwinkel mogen geven,
maar niet een salaris! Waarom is beroepsvoetbal verboden en beroepswielrennen
niet? Ik zeg: ze moeten hier het profsysteem invoeren en anders maar helemaal niet
meer voetballen.” “Niet meer voetballen? Het is je in je kop geslagen! Voetbal moest
heilig zijn, heilig! Als er meer gevoetbald werd, dan zou er nooit meer oorlog komen!
Dat is het wat ìk altijd als ideaal in het voetballen heb gezien!” [...] “de mens moet
iets hebben waar hij voor kan vechten. Hij moet iets hebben om te kunnen overwinnen.
Dat is de menselijke natuur, dat krijg je er nooit uit. En daarom: voetbal is de
oplossing. Maar wat zie je vandaag de dag gebeuren? De landen kopen voetballers
zoals ze vroeger in een ander land soldaten kochten. En ik zeg: als het voetbal niet
nationaal meer is, dan worden de kanonnen weer heilig. Dan steekt het nationalisme
de kop op! Daar komt oorlog van!”’
Oorlog vervangen door voetbal, jaren later zou Hermans op deze gedachte
terugkomen. Op een symposium ging hij in op het onverwerkt verleden van de tweede
wereldoorlog en Hermans vroeg zich af wat de mogelijkheden waren van een wereld
zonder oorlog. ‘Na de eerste wereldoorlog heeft menigeen, geschrokken door het
enorme aantal slachtoffers, gedacht dat dit de laatste aller oorlogen zou zijn en dat
het voeren van oorlog het best vervangen kan worden door het houden van
voetbalwedstrijden en dus de oorlogsliteratuur door de sportjournalistiek.’
De zaal lachte, Hermans niet. ‘En toen de tweede wereldoorlog tot ieders opluchting
eindelijk ten einde kwam, stak ook de voetbalsport haar lederen kop weer op. Even
ging het goed. Maar de bewustwording van het volk was inmiddels al een schrede
verder. En de voetbalsupporters lieten zich niet langer wijsmaken dat voetballen
oorlog kon vervangen. Vroeger ging voetbal niet met vernielingen gepaard. Dat was
voortaan afgelopen.’ Hermans eindigde met de hoop dat er snel een roman over het
onderwerp zou komen, maar, voegde hij eraan toe: ‘een verzetsroman zal het wel
niet worden, want niemand verzet zich tegen de voetbalsport.’ Dat deed Hermans
wel, bijvoorbeeld in Boze brieven van Bijkaart (1977: een bundel cursiefjes uit Het
Parool, tussen 1973 en 1976 geschreven onder het pseudoniem Age Bijkaart). Op
een bepaald moment vertelt hij over een prijsvraag die in Frankrijk is uitgeschreven.
Een van de vragen is hoeveel voetbalterreinen Nederland rijk is en Hermans schrijft:
‘Eerlijk gezegd, als ik had meegedaan zou ik met opzet hebben ingevuld NUL, omdat
ik een tegenstander van die sport ben en het bezit van nul voetbalterreinen een
uitstekende reclame voor het culturele peil van ons vaderland zou zijn geweest.’
Elders in Boze brieven van Bijkaart wordt duidelijk waarom Hermans het voetbal
zo verfoeit. Het komt door zijn ouders. In de tijd dat ‘voetballers nog amateurs waren,
die hoogstens met een schemerlamp werden beloond voor de moeite’, maakten zij
hun zoon heel duidelijk dat ‘alleen domme mensen hun geld aan voetbal verspilden
en dat het voor iemand van enige beschaving niet de moeite loonde te gaan kijken
hoe tweeëntwintig hijgende stakkers zich in het zweet draven achter een opgeblazen
stukje leer. ‘“Net beesten,” zei mijn moeder, “ze gebruiken alleen hun poten, ver-
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der niets.” “Als ze het voor hun baas moesten doen, zouden ze zeggen we staken,”
vond mijn vader.’
Met zulke ouders is het haast onvermijdelijk dat je het voetbal argwanend gaat
bekijken en dat deed Hermans dan ook. Toch heeft hij een keer een wedstrijd bezocht.
Kort voordat Hermans Nederland in november 1973 verliet, nodigde zijn vriend
Geertjan Lubberhuizen hem uit mee te gaan naar Nederland-België in het
‘Olum(sic)pisch Stadion’, zoals de schrijver het noemt.
Het werd geen prettige ervaring. ‘Had ik maar beter naar mijn ouders geluisterd.
Was ik er maar niet naartoe gegaan. Opgegroeid in een Amsterdamse achterbuurt,
kon ik niet de minste vermenselijking of verbetering ontdekken in het taalgebruik
van de arbeidersklasse dat me al zo veel angst aanjoeg toen ik klein was. Zouden
dan Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst, die zoveel nobels wisten te ontdekken
in het proletariaat, toch geen gelijk hebben gehad? Zou daarentegen Hitler de geheime
wensen van het gewone volk op de juiste waarden geschat hebben? [...] Men mag
me geloven als ik erbij vertel dat ik me zat dood te schamen over mijn eigen slechte
reactionaire gedachten. Hoe diep kan een mens zinken door de Marathontribune te
beklimmen als Holland tegen België voetbalt!’ Het werd nog erger. Vriend Geertjan
had zich vanwege het gure weer getooid met een muts. Het was volgens Hermans
een ‘heel fraaie, goed mutsende muts, niets op aan te merken’, maar daar dachten de
arbeiders die om hen heen stonden heel anders over. Ze begonnen te schelden en te
sarren en het angstzweet brak Hermans uit. Straks moest hij het nog opnemen voor
zijn vriend en een held was Hermans zeker niet. Gelukkig kwam er hulp vanaf het
veld. ‘Juist toen verrichtte een jonge Spanjaard, Johan Kroef genaamd, iets dat de
aandacht afleidde van Geertjan's warme muts: Kroef trok geloof ik de Belgische
keeper aan zijn oren. Ik vind dat die Kroef daarvoor best een miljoen mag krijgen in
plaats van een schemerlamp en tot mijn genoegen hoor ik dat hij dergelijke sommen
gelds inderdaad geregeld ontvangt.’ Johan Cruijff, de verlosser. Dankzij hem konden
Lubberhuizen en Hermans ‘enigszins rillerig, maar toch opgewekt, ongeschonden
en goedgemutst door de autoloze zondagmiddag naar huis wandelen’.
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Supporterssjaal en delfts-blauw ADO-bord uit het bezit van Bart Chabot. Het bord kreeg Chabot cadeau
na het presenteren van de nieuwjaarsreceptie van ADO in Diligentia, Den Haag, januari 1997.
Foto Rob Mostert, Rijswijk
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‘Niets vormt een voetballer zo als het spelen aan de Langeleegte’
1980-2000
Als René van de Kerkhof een doodschop kreeg, duurde het nooit lang voordat broer
Willie kwam aangerend om de doodschop op ongenadige wijze te revancheren. Zelfs
als hij daarvoor helemaal vanaf de andere kant van het veld moest komen. Het leverde
altijd aardige momenten op en Arnon Grunberg mocht er graag naar kijken. Al
vermoedde hij wel dat je vooral Willie na afloop beter niet in je eentje kon
tegenkomen. Een puber heeft helden nodig en René en Willie van de Kerhof waren
de helden van Grunberg. Speciaal voor hen werd hij lid van de officiële fan-club van
PSV. En toen die in 1986 een kampioensfeest organiseerde, besloot hij iets moois aan
te trekken en een kijkje te gaan nemen. In de stille hoop dat de gebroeders Van de
Kerkhof er in het openbaar zouden rondlopen.
Het viel tegen. Het feest werd gehouden in een tent die warm en vochtig was en
tot overmaat van ramp waren René en Willie van de Kerkhof nergens te bekennen.
En dan was er nog een ander probleem. ‘In die tijd leek ik van achteren nogal op een
vrouw, geloof ik. In ieder geval werd ik een paar keer stevig in mijn billen geknepen.
In het begin draaide ik me nog wel om, maar als ze me dan van voren zagen was de
teleurstelling zo groot dat die op mij moest worden afgereageerd. Sommige
PSV-supporters dachten zelfs dat ik speciaal naar dit kampioensfeest was gekomen
om me in mijn billen te laten knijpen. Toen twee jongens, die allebei op hun T-shirt
hadden geschreven “Geldrop groet PSV” tegen mij zeiden: “We hebben je van achteren
geknepen, nu gaan we je van voren knijpen,” begreep ik dat het tijd werd dit feest
te verlaten. Ik ben nog een paar jaar lid gebleven van de fanclub, zodat ik ieder jaar
weer consumptiebonnen voor de kampioensfeesten kreeg toegestuurd. Maar ik ben
nooit meer gegaan.’
Grunberg vertelde dit verhaal ter gelegenheid van een lezing over de Russische
schrijver Daniil Charms. Later publiceerde hij het in het eerste nummer van het
literaire tijdschrift Zoetermeer. Enige censuur werd daarbij niet gepleegd, want in
de jaren negentig kon iedere schrijver zonder schaamte, ja, zelfs met enige mate van
trots verhalen over zijn wederwaardigheden met de voetbalsport. Dat is mooi. Anders
was misschien nooit bekend geworden dat Thomas Rosenboom in zijn jeugd bijkluste
als verkoper van warme worst op de tribunes van Vitesse. Nu konden we in De liefde
die Feyenoord heet - een boek van Peter Blokdijk, Ronald Giphart en Rob van Scheers
- lezen dat Rosenboom, gehuld in een witte jas en met een ‘arrogant gouden brilletje’
op zijn neus, zijn waar
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Ronald Giphart (1965) reisde te midden van het Oranje-supporterslegioen naar het WK 94 in Amerika.
Hij deed verslag van zijn ervaringen in Hard gras, nr. 1, september 1994. ‘Met mijn oranje petje op
sta ik er maar een beetje lullig bij. Ik ben incognito. Op mijn grijze Samsonite heb ik voetbalstickers
geplakt om niet door de mand te vallen bij “mijn nieuwe vrienden”. Ik, Ronald, Soldaat van Oranje.
Niet dat ik zenuwachtig ben dat ik mij moet mengen in het Legioen, maar wel dat mijn maag knort,
mijn broek hoest en mijn handen trillen. Wat zullen ze met me doen? Zullen ze mijn brilletje heel
laten? Zullen ze me overhoren op mijn voetbalkennis? Zullen ze me laten voetballen? Zullen we ons
gezamenlijk moeten verdedigen? Zullen we drinken, vele dagen lang?’
Collectie Ronald Giphart, Utrecht

met aanstekelijk enthousiasme aanprees. ‘Warme worst! Warreme worst,’ riep hij
op luide toon, wat doorgaans een massaal gezongen ‘Stop maar in de reet van de
scheidsrechter’ ten gevolge had.
Rosenboom kon er wel om lachen. Minzaam, dat wel. Heimelijk verachtte hij die
voetbalplebejers en ondanks dat hij het werk vele jaren heeft gedaan, is hij nooit fan
geweest of geworden van Vitesse. ‘In mijn worstenjaren verbeeldde ik mij namelijk
al een intellectueel te zijn.’ En voetbal, daar hielden intellectuelen niet van en
Rosenboom dus ook niet. Daar zou pas jaren later verandering in komen, toen hij
enkele jonge toneelspelers leerde kennen, ‘De Pierre Bokma's, Gijs Scholten van
Aschatten enzovoort. Deze jongens waren fanatieke voetballiefhebbers en ik keek
daar erg van op, want onder schrijvers was dat toen nog een enorm taboe. Ik begon
weer naar Studio Sport te te kijken, maar bij Revisor, het Amsterdamse literaire
tijdschrift waar ik redactiesecretaris was, heb ik dat natuurlijk verzwegen.’
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Tegenwoordig schaamt Rosenboom zich niet meer voor zijn liefde voor het voetbal.
Hij praat er zelfs graag over, vooral als het over Feyenoord gaat. Want dat is zijn
favoriete club. Vanwege de ellende die het oplevert: ‘Ajax, dat heeft niets tragisch.
Als ik naar Ajacieden kijk, dan denk ik: het is net als met knappe meisjes. Leuk om
naar te kijken, maar ik voel er niets bij. In het Ajax-team lopen allemaal mooie
jongens, die gemiddeld toch wel de Havo hebben en die hun haar dragen zoals ik het
ook zou willen hebben. Ik begrijp dan: ze hebben mijn vriendschap niet nodig, die
redden zich ook zonder mij wel.’
De ontboezemingen van Rosenboom waren opmerkelijk. Maar niet uniek. Er waren
in de jaren negentig wel meer auteurs die een boekje opendeden over hun verhouding
met de voetbalsport. Neem Benno Barnard. Hij onthulde niet lang geleden dat hij
weer is gaan voetballen en dit
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Johan Neeskens (links) schiet, maar de bal zal naast gaan. Midden Franz Beckenbauer, rechts Johnny
Rep en Paul Breitner. De stand blijft zoals die al op het scorebord staat: 2-1 voor Duitsland in de
veelbesproken, veelbezongen en veelbeschreven finale van het Wereldkampioenschap, 7 juli 1974.
Foto Anefo/Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem
In 1988 verscheen een bundel poëzie onder de titel Nederland-Duitsland, met onder meer een gedicht
van Johnny Rep:
‘Onze shirts waren nog echt oranje
En wij speelden ook nog wel eens in 'n zwembad
Waar helaas een verraderlijk type tussen zat
Hij schreef in de Bildzeitung een verhaal met veel franje
De boulevardpers bracht onrust onder onze vrouwen
Zodoende lagen we vóór de finale al op punten achter
Hun gigantische hetze beheerste thuis de gedachten
Maar ondanks alles waren wij vol zelfvertrouwen
Niet alleen de Duitse pers maar ook die Schotse slager
Kostte ons uiteindelijk de Wereldbeker
Na de penalty van Nees leek de overwinning zeker
Voor ons ogenstrelend spel was die tweede plaats te mager
Gelukkig hebben Gullit en consorten de zaak in '88 rechtgetrokken
Ondanks die vale shirts met rare blokken’
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mag niet minder dan een sensationele comeback worden genoemd. Hij was namelijk
alweer bijna 25 jaar gestopt.
Barnard speelde vanaf 1962 bij VVO uit Velp, leerde daar voetballen door
jeugdtrainer ‘Charly’ Bosveld, maar hing zijn kicksen in 1972 aan de wilgen.
Voorgoed, dacht iedereen, maar twee jaar geleden maakte Barnard, op uitnodiging
van een aantal bevriende Belgische acteurs, zijn rentree als opportunistische spits of
linkshalf bij het Antwerpse Sport Club Familia. Het is hem niet tegengevallen. In
een competitie waarin teams als IJs-boerke, Belgica en Vrienden van het Skiverbond
uitkomen, draait Familia verdienstelijk mee. Barnard, die er volgens de laatste
berichten lustig op los scoort, is van plan nog jaren door te gaan met voetballen, maar
er zijn ook auteurs die inmiddels zijn gestopt. Zoals Hermine Landvreugd. Jarenlang
was ze aanvoerster en een veelscorende spits van Zwaluwen Den Hoorn (ZDH), maar
op haar dertiende hield ze ermee op. Toch wil dat niet zeggen dat ze alle banden met
het voetbal heeft verbroken. Net als Lydia Rood heeft ze jaren een seizoenkaart van
Ajax gehad en die periode heeft zoveel indruk op haar gemaakt dat ze haar zoontje
Petterson besloot te noemen. Wie tegenwoordig ook niet meer actief is op het veld,
is Hans Sahar. Hij speelde in de spits bij DVSA uit Amerongen en Quintus uit
Kwintsheul en scoorde net als Landvreugd altijd veel. Maar dat is niet de reden dat
Sahar nog steeds wordt aangeklampt als hij door Amerongen wandelt. ‘Ik kom dan
mensen tegen, die ik al heel lang niet heb gezien en het eerste dat ze me vragen, is
of ik nog voetbal. Dat ik indruk op hen heb gemaakt, komt - buiten dat ik altijd veel
doelpunten maakte - toch vooral door de agressieve speelstijl die ik hanteerde. Op
het veld was ik echt een beest. Ik ging helemaal los.’
Landvreugd en Sahar behoren met dichter Chris
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Verhalenbundel. Eerste druk, Amsterdam, Thomas Rap, 1994.
Het titelverhaal gaat over de finale van 1974: ‘Dan richt de camera zich op Beckenbauer. Rechts van
hem staat Maier. Tussen hen in, een rij hoger, Pieter van Vollenhoven. Ook hij applaudisseert. Beleefd.
Niks mis mee. Maar dan bezorgt hij mij en de rest van Nederland een stekende pijn in de borst. Hij
kijkt Beckenbauer recht in het gezicht. En zegt bewonderend en goed articulerend zodat iedereen het
toch vooral maar goed kan zien: Bravo! Tweemaal zelfs. [...] Pieter van Vollenhoven zegt tweemaal
bravo. Tegen een Duitser. Tegen een Duitser die met de wereldbeker in zijn handen staat. Onze
wereldbeker, godverdomme.’
Collectie Chris Willemsen, Waddinxveen
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Willemsen (oud-speler van ADO Den Haag en Feyenoord) en Henk Pröpper (kwam
uit voor SC Brummen, Aquitas en Buitenveldert en haalde de selectieteams van
zowel Amsterdam als Gelderland) tot de categorie van auteurs die zeer goed kunnen
voetballen. En tot dit selecte groepje moet ook Nanne Tepper worden gerekend, zo
werd duidelijk uit een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden.
In het seizoen 1969-1970 begon hij met voetballen in de jeugd van Hoogezand en
pas 22 jaar later nam hij afscheid als speler van de sterke amateur-club Oosterparkers.
Dit klinkt al als een mooie carrière, maar tussendoor heeft Tepper ook nog eens jaren
in de jeugd van eerste-divisieclub Veendam gespeeld, een prestatie waar hij met
recht trots op is en graag over mag opscheppen: ‘Elke man heeft een legende nodig
en soms voel ik me net Al Bundy die weer eens laat vallen dat hij vier Touch Downs
maakte in een wedstrijd toen hij op de middelbare school zat. Ik weet dat ik belachelijk
klink en verhaal van mijn legendarische verleden met de nodige ironie, maar o wee
als iemand anders er een schepje ironie bovenop doet. En als ik Mart Smeets weer
eens met tot ver boven de haargrens opgetrokken wenkbrauwen

René Appel (1945), in de kleedkamer met het elftal NDSM 6 (midden jaren zeventig). Taalkundige en
thrillerauteur Appel publiceerde diverse artikelen over ‘voetbaltaal’. In 1990 verscheen bij de Sdu
een boekje van zijn hand over dit sociolect. Onder meer worden besproken de leenwoorden, de vele
termen voor techniek en tactiek, het trainersjargon en de clubnamen.
Collectie René Appel, Amsterdam
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Het team Algemene Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam, omstreeks 1975. Achter
geheel links Jan Fontijn, midden Ton Anbeek. Voor geheel rechts René Appel.
Collectie René Appel, Amsterdam
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Chris Willemsen (1953) in ADO-tenue, 1973.
Willemsen werd op zijn vijftiende gescout door Feyenoord, waar hij twee seizoenen in de hoogste
jeugdelftallen speelde. Op zijn zeventiende ging hij naar ADO: ‘Ik woonde immers in Den Haag, om
de hoek van het ADO-veld zelfs, maar had nooit iets voor ADO gevoeld.
Bovendien was ik de eerste Haagse amateur uit de geschiedenis die naar Feyenoord ging, dus dat had
ook wel wat. Bij ADO speelde ik ook in het hoogste jeugdelftal en toen op 1 juni 1971 de naam ADO
in FC Den Haag veranderde, kwam ik uit voor zowel FC Den Haag-B, het betaalde ‘tweede’elftal van
de club dat op zaterdag speelde, als voor het hoogste amateurelftal dat op zondag speelde.
Collectie Chris Willemsen, Waddinxveen

Chris Willemsen tijdens een duel tussen SV PTT en Die Haghe, voorjaar 1979. Foto Simon E. Smit,
Den Haag
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Collectie Chris Willemsen

de naam van mijn enige thuis in Veendam in de mond hoor nemen (“helemaal naar
de Langeleegte”, alsof het om de poorten van de hel gaat, wat ook zo is, voor
tegenstanders) veer ik op vol trots in plaats van ergernis.’
‘Niets vormt een voetballer zo als spelen aan de Langeleegte,’ is een zin die Tepper
graag in de mond neemt en die ‘legendarische opvoeding’ begon met een jaar onder
jeugdtrainer Leo Beenhakker. ‘Toen al kon dit wereldwonder midden in de zomer,
terwijl het twintig graden was, zonder sigaret, zijn asem zichtbaar maken alsof het
winter was. Daar ik midden in het seizoen bij Veendam was komen voetballen was
ik ingedeeld bij drie jaar oudere knapen, hetgeen mij enkele haren op de tanden
bezorgde. Een seizoen verder werd ik onder leeftijdsgenoten geplaatst en verlost van
Beenhakkers (zoals Michels hem noemde) en kreeg ik een fatsoenlijke opvoeding
door een man met eeuwig schuim in de mondhoeken.’ Als laatste man was Tepper
bij vlagen onaantastbaar en als hij terugdenkt aan de wedstrijden die hij op deze plek
speelde, is de weemoed niet ver weg. ‘Het overzicht dat die positie me bracht, het
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Artikel van Nanne Tepper (1962) over zijn Veendammer voetbaljaren in het stadion Langeleegte,
Nieuwsblad van het Noorden, 7 juni 1996. ‘En als ik Mart Smeets weer eens met tot ver boven de
haargrens opgetrokken wenkbrauwen de naam van mijn enige thuis in Veendam in de mond hoor
nemen (“helemaal naar de Langeleegte”, alsof het om de poorten van de hel gaat, wat ook zo is, voor
tegenstanders) veer ik op vol trots in plaats van ergernis.’
Collectie Nanne Tepper, Groningen

overzicht op een verrukkelijke, complexe materie, is me in de rest van mijn leven
nooit meer vergund geweest.’
Tepper had toekomst, maar op een gegeven moment ging het mis. Een van de
oorzaken was een positiewisseling. Van laatste man werd hij voorstopper en de
Veenkoloniale ausputzerhumor bij 3-0 achter door drie doelpunten van de spits van
de tegenpartij (‘Ik denk dat dat jouw mannetje is Tepper’) was te veel voor een
zintuiglijk overgevoelige puber.
Hij werd een elftal teruggezet, kreeg wel zijn positie van laatste man terug, maar
het was te laat. Niet veel later stopte Tepper ermee. Zijn droom ooit voor het
Nederlands elftal uit te komen, was definitief voorbij. ‘Ik heb mijn voet-balverleden
zelf de nek omgedraaid. En dat is het kruis dat ik moet dragen. Ik zou het simpel
kunnen samenvatten: ik voetbalde van mijn tiende tot mijn vijftiende bij Veendam,
kreeg toen de meisjes in de kop en gaf er de brui aan. Maar alles is veel en veel erger,
duisterder, ingewikkelder; stof voor op zijn minst een trilogie.’
Het artikel van Tepper werd geschreven vlak voor het WK van 1994. Het was in
een tijd dat auteurs mondjesmaat over voetbal schreven, maar het zou niet lang duren
voordat daar verandering in kwam. In september van dat jaar kwam het eerste nummer
uit van Hard gras en dit ‘tijdschrift voor lezers’ leek wel ‘een soort coming out te
zijn voor
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Bladzijde uit het werkschrift van Theun de Winter met klad- en definitieve versie van zijn gedicht
over Andres Escobar, de Colombiaanse voetballer die werd vermoord na een doelpunt in eigen doel
te hebben gemaakt, waardoor Colombia in de eerste ronde van het WK 94 werd uitgeschakeld. Het
gedicht verscheen in Hard gras, nr. 1, september 1994.
Collectie Theun de Winter, Den Burg
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rechterpagina · Hard gras-diner ter gelegenheid van de verschijning van de Cruijff-special, Hard
gras, nr. 10, april 1997. Met P.F. Thomèse, Theodor Holman, Adriaan Morriën, Jan, Karina, Bob en
Tom Wolkers, Anna Enquist, Jan Kal, Mensje van Keulen, Hugo Borst, Frits Barend, Ronald Giphart,
Dirk Wiarda, Theun de Winter, René Appel en vele anderen.
Collectie Henk Spaan, Amsterdam

intellectuelen’ om met journalist Bart Jungmann te spreken.
Matthijs van Nieuwkerk en Henk Spaan waren op het idee gekomen door de
Engelse bundel My favourite year, samengesteld door Nick Hornby. In dit boek
gingen diverse gerespecteerde auteurs in op hun verhouding met het voetbal en tot
verbazing van Spaan en Van Nieuwkerk werd het een groot succes. En dat bood
perspectief: ‘Als in de materiële en culturele klassenmaatschappij die Engeland is,
mensen die hun opleiding hebben genoten bij de deftige “dons” van Oxford en
Cambridge, er op papier voor uit durfden te komen hun zaterdagmiddagen het liefst
door te brengen op de staantribune van Wimbledon, Hereford United of Arsenal,
betekende dat een emancipatie van de voetbalsport die zich in het iets minder
snobistische Nederland al eerder moest hebben voltrokken, zij het tot dan toe in
stilte.’
De inschatting van Spaan en Van Nieuwkerk was juist. Nederland was klaar voor
een voetbaltijdschrift voor lezers. Het eerste nummer, dat in een betrekkelijk hoge
oplage verscheen, haalde direct goede verkoopcijfers en ook over de grenzen ging
Hard gras niet onopgemerkt voorbij. De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello sport
plagieerde een artikel van Tim Overdiek van begin tot einde.
In het voorwoord van het zesde nummer, dat in maart 1996 verscheen, stelden
Spaan en Van Nieuwkerk vast dat ‘voetbal voorgoed onderdeel was geworden van
de literatuur’ en dat was geen boude veronderstelling. Auteurs werden in die periode
niet alleen geïnspireerd door Hard gras, maar ook door de successen van het Ajax
van Louis van Gaal. Met als gevolg dat meer dan ooit
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Eerste nummer van het Voetbaltijdschrift voor lezers, onder redactie van Matthijs van Nieuwkerk en
Henk Spaan.
Collectie Letterkundig Museum, Den Haag
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over voetbal werd geschreven.
Er waren zelfs auteurs die voetballers of ex-voetballers als hoofdpersoon namen.
Zoals Joris Moens, oud-speler van Aristos. Hij schreef in 1995 een roman onder de
titel Zondagskind, die gaat over een jongen die in de jeugd van Ajax heeft gespeeld
en ooit werd gezien als de beste linksbuiten sinds Piet Keizer.
De oproep van Nico Scheepmaker had eindelijk gehoor gekregen. Jaren voor het
verschijnen van Zondagskind schreef hij: ‘De literator die over sport schrijft is even
zeldzaam als de topsporter die zich met literatuur bezig houdt. Als een auteur een
roman wil schrijven over iemand die in een arbeidersbuurt geboren is, al vroeg zijn
vader verliest, zich in zijn specialisatie opwerkt tot de grootste ter wereld enzovoort
enzovoort, dan zal die schrijver als hoofdpersoon liever een schrijver, een violist,
een popster, een televisiepresentator of zelfs een oplichter nemen dan, bijvoorbeeld
een voetballer. Terwijl het toch niet ondenkbaar is dat de geschetste opeenhoping
van dramatische gebeurtenissen en spanningen ook aan de persoon van een topsporter
geïllustreerd zou kunnen worden.’ Het citaat komt uit de jaren tachtig. Het
Nederlandse voetbal zat in een diep dal en de ondermaatse prestaties van onze beste
spelers inspireerden maar weinig auteurs. Natuurlijk, er waren schrijvers die het
voetbal een (bescheiden) plaats gaven in hun literaire werk, zoals Ger Verrips in zijn
roman Witte gezichten (1981) en er was zelfs een schrijver die zich helemaal niets
aantrok van de malaise: Jules Deelder.
De Rotterdamse dichter gebruikte in 1972 voetbal voor het eerst als onderwerp
voor een gedicht, ‘1-0’:
‘Toen ik nog voetbalde kreeg
ik eens een bal zó hard tegen
m'n hoofd dat ik op slag niet
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Joris Moens (1962), de spits van juniorenelftal B3 van Aristos laat zijn veters strikken, september
1971: ‘Als C-junior had ik een elftalleider die het niet in me zag zitten. Tegen Rivalen had de
tegenstanders spelers tekort. Hierop werd ik door de elftalleider aan de tegenstander afgestaan
waarop ik tegen mijn eigen team een (onzuivere: 2 in de eerste helft en 1 in de tweede) hattrick
maakte. De week erop stond ik reserve.’
Collectie Joris Moens, Amsterdam
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Handschrift van een gedicht van Jules Deelder over zijn geliefde voetbalclub Sparta, 5 december
1983.
Collectie Hugo Borst, Rotterdam
meer kon denken!’
‘Asjemenou! En wanneer verwacht
je dat het weer over zal zijn?’

In de jaren tachtig zou Deelder enkele korte verhalen schrijven over zijn geliefde
Sparta. Hij was echter een uitzondering, want verder besteedden auteurs nauwelijks
aandacht aan voetbal, laat staan dat iemand een voetballer als hoofdpersoon voor
fictie koos.
Maar negen jaar na de oproep van Scheepmaker zag Moens als een van de eerste
Nederlandse schrijvers in dat dramatiek ook aan de hand van een voetballer kon
worden geschetst en hij kreeg navolging. Drie jaar later zou weer een roman worden
geschreven met een voetballer als hoofdpersoon: De fantastische Boris Engel van
het schrijversduo Jan Tetteroo, dat in 1992 al een boek had uitgebracht waarin voetbal
een prominente rol vervult: De laatste Nederlandse man.
De fantastische Boris Engel veroorzaakte veel opschudding, want de fictieve
hoofdpersoon lijkt verdacht veel op Patrick Kluivert. Hij speelt in de spits van Ajax
onder leiding van Louis van Gaal en ook hij raakt betrokken bij een verkrachtingszaak.
Genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat het personage van Boris Engel is gebaseerd
op Kluivert, maar eigenlijk is dat niet zo belangrijk. Het thema van het boek overstijgt
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de sport en in feite gaat De fantastische Boris Engel niet over voetbal, maar over de
absurditeit van de werkelijkheid. De schrijvers achter het pseudoniem Jan Tetteroo
bewezen dat het onderwerp voetbal uitstekend kan worden gebruikt voor fictie en er
waren in de jaren negentig nog meer auteurs die dit bewezen. Chris Keulemans inmiddels gestopt, maar ooit een befaamde keeper in het Amsterdamse amateurvoetbal
bij onder andere Swift en Arsenal - schreef de autobiografische verhalenbundel
Overal om me heen is ruimte en het schrijversduo onder
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Jules Deelder (1944) voor het stadion van Sparta, beter bekend als het Kasteel, 1982. De foto verscheen
in Voetbal International, nr. 51/52, jrg. 1982, bij een vlammend betoog van Deelder om Sparta niet
van Spangen te verjagen. Burgemeester en wethouders van Rotterdam hadden voor het stadion en de
terreinen eromheen een nieuw bestemmingsplan: ‘Huizen! Eventueel willen ze van het Kasteel dan
wel een buurthuis maken of een dienstencentrum voor ouden-van-dagen. Sparta? In de Kuip (wordt
de nieuwe burgemeester Pepernoot niet geplaagd door enig historisch besef in een groteske poging
zich te profileren), da's kostenbesparend, staat toch leeg, het liefst met Excelsior samen als Spartex,
hè, Den Dunnen, weet je nog? Of nog erger: FC Rotterdam! Of nóg erger: F.C. Rijnmond!
Eenheidskoek! Bah! Als ik het bestuur van Sparta was, zou ik de eer aan mezelf houen en de boel
opdoeken. Nu! Of op Laag Zestienhoven gaan voetballen voor mijn part. Maar naar Zuid, in die
verschrikkelijke Kuip?? Nóóit! Sparta, naar vóóórééé'!’
Foto Robert Collette / Voetbal International, Gouda
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linkerpagina · Jules Deelder, begin jaren tachtig, onder het logo van zijn geliefde Sparta. ‘Sparta
bespeelde het Kasteel, verder had je dan nog Xerxes en Excelsior, waar je ook wel eens kwam, als
Sparta een héle verre uitwedstrijd speelde, en dan had je de “boeren” op Zuid met hun Feyenoord en
De Kuip, waar je alleen maar kwam als Sparta er moest spelen, wat godzijgedankt maar één keer per
jaar voorkwam. Alles wat maar met Feyenoord en De Kuip van doen had, vervulde je met diepe
droefenis en weerzin’ (V.I., nr. 51/52, jrg. 1982).
Foto Rob Verhorst/archief Voetbal International, Gouda
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Eerste druk, Amsterdam, Nijgh en Van Ditmar, 1991. Omslag Ron van Roon. Typografie Josepha
Hulskes.
Particuliere collectie

pseudoniem Philip Markus kwam in 1991 met De weg naar Oude God, een roman
waarin voetbal een belangrijke rol speelt. En zo werd veel meer over voetbal
geschreven in de jaren negentig. Door Rutger Kopland bijvoorbeeld. In zijn kindertijd
had hij altijd veel gevoetbald en tijdens een jeugdkamp draaide hij zelfs een corner
in één keer in het doel. Lange tijd voelde Kopland niet de behoefte over zijn hobby
(Kopland volgt de Nederlandse competitie, net als WK's en EK's, op de voet) te
schrijven, maar in 1994 werd zijn gedicht ‘Abe’ in de WK-bijlage van NRC Handelsblad
gepubliceerd.
In diezelfde WK-bijlage stond ook een gedicht van Elly de Waard. Zij is een goed
voorbeeld van een auteur die in de jaren negentig geregeld blijk zou geven van haar
liefde voor het voetbal. Vorig jaar nog vertelde ze bij het tv-programma Laat De
Leeuw over haar adoratie voor Vitesse-spits Pierre van Hooijdonk en speciaal voor
de gelegenheid had ze haar gedicht uit 1994 aan hem aangepast. De Waard schonk
het aan Van Hooijdonk, die op zijn beurt een shirt van Vitesse meebracht om aan
De Waard te geven.
Is er een beter voorbeeld om aan te tonen dat voetbal en literatuur soms wel bij
elkaar leken te horen? Er werd in de jaren negentig zoveel gesproken en geschreven
over voetbal door de intelligentsia dat het een kwestie van tijd leek voordat Jeroen
Brouwers weer zou ingrijpen. Dat gebeurde niet. Sterker, in 1996 - het jaar waarin
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Ajax voor de tweede achtereenvolgende keer de finale van de Europa Cup I bereikte
- schreef hij zelfs een artikel over voetbal. In De Groene Amsterdammer ging
Brouwers in op een vraag die hem als geletterd persoon al jaren bezighield: ‘waarom
Neerlands populairste voetbalclub eigenlijk Ajax heet.’
Brouwers stelde vast dat de persoon die dit ooit heeft verzonnen, slecht thuis moet
zijn geweest in
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Handschrift van een gedicht van Rutger Kopland (ps. van R.H. van den Hoofdakker, 1934), eerder
verschenen in een speciale WK-bijlage van NRC Handelsblad, 11 juni 1994
Collectie Rutger Kopland, Glimmen

de klassieken. Want uit zijn onderzoek wordt duidelijk dat Ajax een weinig
indrukwekkende figuur was: ‘In Homerus' Ilias, Boek VII heet hij “de ontzaglijke
Ajax, muur van de Grieken, breedgeschouderd stak hij boven allen uit met hoofd en
schouders.” Een kleerkast dus, te vergelijken met de dommekracht Jerom in de Suske
en Wiske-albums, een uit de kluiten gewassen spierballenproleet die voorts niet in
staat was een correcte volzin uit zijn bakkes te wringen, want zijn geestelijk niveau
strekt niet hoger dan dat van een orang-oetang. Ook in zijn gebrekkige wijze van
uitdrukken is deze Jerom de gelijke van Ajax; bij Pindarus (Nem. 9.39) leest men
omtrent de kolos-gelijke Griek dat hij “niet wel ter tale” was. In plaats van een
gedachte adequaat te formuleren, wat hij niet kon, stond hij stotterend en hijgend
maar wat zinsflarden uit te kramen, precies zoals de spelers in de vele eeuwen na
hem vernoemde Amsterdamse voetbalclub als ze op televisie worden geïnterviewd
- hun taalbraaksels worden door drie kwart Nederland niettemin ingezogen als nectar.
Hij stond bekend om zijn stormrammerige optreden, zo staat te lezen - en inderdaad,
alsof het om een voetbalverslag gaat, wordt in Ilias, Boek XI, bericht dat Ajax in een
uitwedstrijd tegen de Trojanen eerst Doryklos tackelde, toen Pandokos, daarna
Lysandros, vervolgens Pyrasos en tenslotte Pylartes. “Stralend richtte hij een slachting
aan onder de paarden en mannen”, tot hij opeens door de scheidsrechter, vader Zeus,
het veld uit werd gestuurd. “Vader Zeus gaf Ajax de drang in tot vluchten”, en kijk,
nog geen vijftien regels verder is de held al in geen velden of wegen meer te bekennen.
En dan die “strijd om de schepen”, Boek XIII. Ajax, de tankgelijke midvoor van
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Van links naar rechts: Paul de Leeuw, Pierre van Hooijdonk en Elly de Waard tijdens een uitzending
van Laat De Leeuw, donderdag 14 oktober 1999. Als gastpresentator had De Waard - uit bewondering
- de voetballer Van Hooijdonk uitgenodigd. Zij droeg een gedicht aan hem op en hij gaf haar zijn
voetbalshirt.
Collectie Elly de Waard, Egmond-Binnen

Typoscript van een gedicht van Elly de Waard (1940), oorspronkelijk geschreven naar aanleiding van
het wereldkampioenschap voetballen 1994, maar voor de gelegenheid aangepast voor Pierre van
Hooijdonk, oktober 1999.
Collectie Elly de Waard, Egmond Binnen
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linkerpagina · Freek de Jonge (1944) en Louis van Gaal (1951) spelen een partijtje tafelvoetbal tijdens
een benefietoptreden ten bate van de organisatie Gast Aan Tafel, 10 juni 1986.
Foto Jan Stegeman, Wassenaar
Collectie Freek de Jonge, Muiderberg
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de Grieken, wist daar wegens tactische fouten de Trojanen maar amper te weerstaan
- stopperspil Patroklos moest hem uit zijn hachelijke positie komen redden. Wel
vechtlustig was hij, maar dom, dóm! Hij leek wel een ajacied.’
Brouwers geeft nog veel meer voorbeelden van de onnoemelijke domheid van
Ajax met, uiteraard, als doel het voetbal opnieuw belachelijk te maken. Toch was
het artikel opvallend. Ten eerste maakt de gedegen kennis van zaken van voetbalhater
Brouwers indruk, en was hij achttien jaar daarvoor niet ongenadig uitgevaren tegen
auteurs die over voetbal schreven? Halverwege de jaren negentig was kennelijk alles
anders. Auteurs ventileerden op allerlei manieren hun mening over het voetbal en
op een gegeven moment gebeurde het zelfs zo vaak dat het begon op te vallen.
Opiniebladen als De Groene Amsterdammer, HP/De Tijd en Elsevier wijdden serieuze
artikelen aan dit fenomeen en een journalist van het laatste blad schreef: ‘Een echt
taboe heeft er op voetbal nooit gerust en de successen van Ajax zijn zonder twijfel
debet aan de huidige hausse, maar het enthousiasme is nu toch wel groot en breed.
Afgezien van Maarten 't Hart en Harry Mulisch lijkt geen enkele literator het zich
nog te kunnen permitteren

De plakboeken van Freek de Jonge met foto's van - onder andere - een vriendschappelijke
voetbalwedstrijd tussen journalisten, eind jaren tachtig.
Collectie Freek de Jonge, Muiderberg
Foto Rob Mostert, Rijswijk
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Ruud Gullit, Gerald Vanenburg, Jan Wouters en Frank Rijkaard juichend na de 2-1 overwinning op
de Deutsche Mannschaft tijdens het Europees Kampioenschap, Hamburg 21 juni 1988.
Foto ANP/Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem
Nico Scheepmaker publiceerde in de bundel Nederland-Duitsland (1989) een gedicht over de
overwinning, met een verwijzing naar een beroemde slotregel uit een sonnet van J.C. Bloem
(1887-1966): ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij’.
2-1 & 1-2
De wedstrijd was het juiste spiegelbeeld
van die 2-1 in het gedoemd verleden.
Eerst werd ik in de Hel gevierendeeld,
en daarna kwam ik in de Hof van Edden.
Twee-een verliezen of met 2-1 winnen:
ontgoocheling of een waanzinnig feest.
Je kunt er maar het best niet aan beginnen,
dan is je leven wel zo kalm geweest.
Ik vond het jammer dat wij toen niet wonnen,
want winnen is het doel van elke sport.
Maar anderzijds is voetbal maar verzonnen:
geen mens die er veel menselijker door wordt.
Natuurlijk was ik blij met onze zege,
als journalist was ik zelfs dubbel blij.
Wij hadden immers iets cadeau gekregen:
kopij, kopij, o en voorgoed kopij!
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Typoscript met aantekeningen van het ongepubliceerde artikel van Maarten 't Hart (1944).
Collectie Maarten 't Hart, Warmond

om in geschrift of interview niet ten minste een paar zinnen aan zijn of haar liefde
voor de sport te wijden.’
Met de strekking van dit citaat is niets mis. Het is onmiskenbaar waar dat het
voetbal in de jaren negentig uitgroeide tot een hype en auteurs gretig inhaakten. Toch
staat er een fout in het artikel. Maarten 't Hart schreef in de jaren negentig wel degelijk
over voetbal - en niet eens in negatieve zin. Maar dat kon de journalist niet weten.
Op verzoek van Spaan en Van Nieuwkerk schreef hij een kort verhaal, dat uiteindelijk
niet werd gepubliceerd in Hard gras, wegens vermeend gebrek aan kwaliteit. In het
artikel vertelt 't Hart dat hij wedstrijden niet rechtstreeks volgt, maar opneemt op de
video en later versneld afspeelt. Stuit hij op een doelpunt, dan gaat de band op gewone
snelheid. Zodat hij zich de dag na de wedstrijd gewoon kan mengen in de gesprekken
over voetbal.
En zo leek het wel alsof alleen Harry Mulisch niet behoorde tot de auteurs die zich
bekeerden tot het voetbal. Soms krijg je de indruk dat hij de enige schrijver was die
ook in de jaren negentig gestaag doorging met het uitdelen van plaagstootjes richting
de wereld van het voetbal. Op subtiele, meestal verdekte wijze weliswaar, maar toch.
Let in De ontdekking van de hemel (1992) maar eens op de passages waarin voetbal
voorkomt. Op een gegeven moment neemt Max plaats in een taxi, maar hij mag van
de taxichaufeur alleen maar achterin zitten. ‘Max was geschokt door zo'n botheid,
maar aan de andere kant was hij er blij mee, want nu hoefde hij niet uit beleefdheid
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naast hem te zitten en gesprekken te voeren, ongetwijfeld over voetbal, waarvan hij
zelfs de regels niet kende en die hij ook niet wilde kennen.’
Ook verderop in het boek schrijft Mulisch badinerend over voetbal. Als het over
Quinten gaat
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links · Legioenversieringen boven en op het televisietoestel van Anna Enquist (pseudoniem van Christa
Widlund-Broer, 1945) tijdens het Europees Kampioenschap van 1996.
Collectie Anna Enquist, Amsterdam
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Kladversies van Enquists gedicht ‘Ongezien’ over Marco van Basten, gepubliceerd in het aan hem
gewijde nummer van Hard gras, nummer 17, december 1998.
Collectie Anna Enquist, Amsterdam

bijvoorbeeld, die denkt dat de koningin zijn moeder is. ‘De jongens hielden van
voetbal, wat hem, als zoon van de koningin, tegen de borst stuitte. Zo'n mooie ronde
bal - wie trapte daar nu tegen? Dan kon je net zo goed tegen mensen trappen. Als
zoon van de koningin deed je dat soort dingen niet. [...] Natuurlijk kon je niet alles
weten, en dat was ook nergens voor nodig, maar een boel mensen wisten vermoedelijk
niet eens wat er allemaal te weten was. Die leefden en gingen dood zonder dat iemand
hun ooit had verteld, dat er ook nog dit of dat te weten viel wat zij misschien graag
hadden geweten. Alleen, als je eenmaal dood was, wat maakte het dan nog uit? Dan
had je net zo goed niet geboren kunnen zijn geweest. De meeste mensen wilden
trouwens misschien helemaal niets weten. Die wilden alleen maar rijk worden, of
veel eten, of naar voetballen kijken en dat soort
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linkerpagina · Uitdraai met aantekeningen Bart Chabot (1954). Op 26 november 1992 was Chabot
als verslaggever voor de VPRO-radio aanwezig bij de Europacupwedstrijd van Vitesse tegen Real
Madrid. Tijdens de persconferentie, na afloop van de wedstrijd, vroeg Chabot aan Benito Floro, de
coach van Real Madrid, of hij ervan op de hoogte was dat heel Nederland in rep en roer verkeerde
door de aanwezigheid van Sint Nicolaas, de stadgenoot van Floro. Tot verbijstering van de verzamelde
pers, nam Floro alle tijd om de vraag te beantwoorden.
Collectie Bart Chabot, Den Haag
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Het meisjesteam van groep 8 van de openbare lagere school Willem Wilmink werd in 1995 kampioen
van Enschede. Staande, geheel rechts, de schrijver naar wie de school is genoemd, tevens coach van
het elftal, Willem Wilmink (1936). Wilmink was ‘in zijn Enschedese kinderjaren een gedreven, maar
weinig getalenteerd straatvoetballertje. Hij heeft ook in clubverband gevoetbald, maar verder dan de
junioren D, E, of F - “weet ik veel” - van Sportclub Enschede heeft hij het nooit geschopt. [...] “Ik
speelde linksbuiten. Daar had ik de pest aan, omdat er dan altijd werd geroepen: An de lien blievn.
Met als gevolg dat het spel zich allemaal achter je rug afspeelde”’ (Wilmink in een interview in Het
schaduwelftal, 1994).
Collectie Willem Wilmink, Enschede

dingen. Of elkaar zoenen.’
Natuurlijk, Max en Quinten zijn fictieve personages, maar er kan rustig vanuit
worden gegaan dat Mulisch volledig achter de woorden van zijn hoofdpersonen staat.
In 1996 informeerde het voetbalmaandblad Elf naar zijn Oranjegevoel. Dat bleek
Mulisch niet te hebben: ‘Ik moet eerlijk bekennen dat ik de regels van het voetbal
helemaal niet ken. Het interesseert mij geen bal. Geen voetbal zogezegd. De
sportpagina's gooi ik ook meteen weg. Dat soort dingen is aan mij niet besteed. Ik
lees liever een boek. Een goed boek wel te verstaan.’
De antipathie van Mulisch voor het voetbal blijkt ook al uit het verhaal
‘Medusahoofd van stofzuigerslangen’, dat in Hard gras verscheen. Daarin vertelt
A.F.Th. van der Heijden over een middag waarop hij met Mulisch in een taxi zat.
En jawel, de taxichauffeur begint over het WK-voetbal, dat in Amerika wordt gespeeld.
Mulisch, geen verstand van voetbal, heeft er wel een mening over. ‘“Onbegrijpelijk
dat het in Amerika is,” zei Harry
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Terwijl Ronald Koeman teleurgesteld het veld verlaat, vieren de Brazilianen feest na hun 3-2
overwinning op het Nederlandse elftal tijdens het Wereldkampioenschap, 10 juli 1994.
Foto ANP/Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem
Jan Kal beschreef de wedstrijd in een van zijn sonnetten.
Nederland - Brazilië
(kwartfinale)
Net nu een uitzending op de tv
nog nooit met zo'n kijkdichtheid werd aanschouwd,
gaven mijn ouders, vijftig jaar getrouwd,
een feestelijke borrel en diner.
Het Gouden Paar kreeg flarden wel en wee
in toespraken en liederen ontvouwd.
Soms klonk discreet, niet verder onderbouwd:
‘0-0 bij rust.’ ‘2-1 voor hen.’ ‘2-2.’
Daarna, op het terras van Groenendaal,
tijdens de koffie, klonk een luidkeels ‘Ach!’
vanuit de kamer van het personeel.
Toen deze leegliep na het eindsignaal
vertoonde 't beeldscherm één en al gevlag.
Het werd me voor de ogen groen en geel.
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Mulisch tegen de taxichauffeur. “Een bal... een bol... dat is de grootst mogelijke
inhoud bij een zo klein mogelijke oppervlakte. Amerikanen weten dat. Die hebben
daar een heilig ontzag voor. Die raken dat ding niet met de voet aan. Of met de hand,
of met een stuk hout. Maar ertegen schoppen, dat doen ze niet.”’
Er ontstaat een aardige discussie. ‘“Hoho, meneer Mulisch,” protesteerde de
chauffeur, “ik heb die Amerikanen van u toch heus weleens tegen een balletje zien
trappen. Wat dacht u van rugby?” “Daar gaat het om een eivormige bal. Dat is heel
wat anders. Om die inhoud te omspannen, is naar verhouding veel meer oppervlakte
vereist. Oneconomisch ook: je hebt meer leer nodig. Nee, ik blijf erbij, voor
Amerikanen is de bolvorm heilig. Daar zet je niet zomaar de punt van je schoen in,”’
aldus Mulisch.
Daar heeft de chauffeur niet van terug en hij brengt het onderwerp op het nieuwe
soort bal, waarmee op het WK in Amerika zou worden gespeeld. ‘“Ik heb geen verstand
van voetbal,” rondde Harry Mulisch die discussie af. “Ik weet niet eens wat buitenspel
is. “Hij staat buitenspel”, hoor ik dan. Hoezo? Hij stáát daar toch!”’
Genoemde voorbeelden laten er geen twijfel over bestaan dat Mulisch tot de
grootste schrijvende voetbalhaters uit het Nederlandse taalgebied behoort. Hij wil
niet over voetbal praten, kent de regels niet en zal op de vraag of hij ooit heeft
gevoetbald altijd ontkennend antwoorden. En als Mulisch dit zegt, geloven we hem
op zijn woord. Daarom was de verrassing ook zo groot om in de biografie van Hans
van Straten over Willem Frederik Hermans iets heel anders te lezen. Van Straten
beschrijft hoe in het weekeinde van 1 en 2 december 1951 in kasteel Oud-Poelgeest
in Oegstgeest een festival werd gehouden, georganiseerd door medewerkers van het
tijdschrift Podium, waar bijna alle groten uit de literaire wereld aanwezig
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‘Er is een tijd geweest dat Nederland en Brazilië het mooiste voetbal op aarde speelden. Brazilië werd
drie maal wereldkampioen, in de korte tijd van twaalf jaar (1958, 1962 en 1970). Nederland ten
onrechte nooit. Het werd wél twee maal vice-campeão zoals men dat in Brazilië noemt en dat klinkt
toch iets smeuïger dan tweede: subkampioen,’ aldus August Willemsen (1937) in zijn boek De
goddelijke kanarie. (Amsterdam, Thomas Rap, 1994).
Collectie Johan de Jager, Den Haag
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boven · Barber van de Pol geeft haar dochter Johanna (1980), keeper én goalgetter, een zoen na afloop
van een schoolvoetbalwedstrijd op de Dam in Amsterdam
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links · Typoscript van een keepersgedicht van Barber van de Pol (1944), gepubliceerd in Hard gras
(nummer 11, juli 1997).
Collectie Barber van de Pol, Amsterdam

Bart Chabot en Willem van Hanegem in het Teylersmuseum, Haarlem, 9 april 1999. Chabot en Van
Hanegem namen die dag deel aan de opnames van een door Koos Postema gepresenteerde quiz,
getiteld Koos onderzoekt, ten bate van de Stichting Natuurmonumenten.
Collectie Bart Chabot, Den Haag
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Een bijeenkomst van schrijvers en redactieleden van Hard gras bij de verschijning van nummer 11
van het tijdschrift, Amsterdam, juli 1999. Staand van links naar rechts: Theun de Winter, Dick Gubbels,
Anna Enquist, Henk Spaan, Matthijs van Nieuwkerk, Barber van de Pol, Frans Kusters, Dirk Wiarda
en Hugo Borst. Zittend: Leon Gommers, David Winner, Wendy Lopez Diaz en Jos de Putter.
Collectie Henk Spaan, Amsterdam

waren. Hermans manifesteerde zich nadrukkelijk als ceremoniemeester en ook
Mulisch, die een week daarvoor was onderscheiden met de Reina Prinsen Geerligsprijs
voor het manuscript van archibald strohalm, had er duidelijk zin in.
Het werd een prachtig weekeinde met eigenlijk maar één tegenvaller: op
zaterdagavond verstoorde Jan Hanlo, dronken van een bovenmatige hoeveelheid
whisky, de voorstelling van de film Dreams that money can buy van Hans Richter.
Het liep zo uit de hand dat Hanlo zijn roes achter de tralies moest uitslapen, maar de
dag erna kwam alles gelukkig weer goed. Hermans relativeerde de situatie door te
zeggen dat het voor dichters alleen maar gunstig kan zijn ‘als ze een tijdje in de
gevangenis zitten’, bovendien stond er voetballen op het programma: Podium tegen
De Windroos.
Het werd een spannende wedstrijd. Paul Rodenko
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deed van zich spreken en ook J.B. Charles en Gerrit Borgers speelden zeker niet
slecht. De Windroos nam een voorsprong van 2-1 en de kaarten leken geschud. Maar
toen scheidsrechter Hermans, uitgerust met een hoorn, voor het laatste fluitsignaal
floot, was de stand 3-2 voor Podium. Twee doelpunten van invaller Harry Mulisch
hadden De Windroos alsnog de das omgedaan.
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Elly en Vosje de Waard in de tuin van 't Vogelwater, Egmond-Binnen, 30 november 1999. De Waard
draagt een - officieel - Barcelonashirt van het elftal dat nog onder Johan Cruijff stond.
Foto Rop te Riet/Collectie Letterkundig Museum

Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal

102

Handschrift van Johnny Rep. Het gedicht is door Theun de Winter verwerkt in een gedicht van hem
over de voetballer (gepubliceerd in Hard Gras, september 1999).
Collectie Theun de Winter, Den Burg
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Hartman. Foto omslag: Leo Vogelzang. Nederlandse Sportbibliotheek 24.
Thomas Rap, Amsterdam, [1996], 184 blz.

1997

Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal

Bert Hiddema. ¡El Cruijff! Omslagontwerp: Pete Teboskins. Luitingh-Sijthoff,
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Verantwoording en bronnen
Ten behoeve van dit project stuurde de redactie een enquête over de liefde voor de
bal aan zo'n honderdvijftig auteurs. Zonder hun reacties had een groot deel van het
verhaal niet verteld kunnen worden. De redactie wil iedereen die gereageerd heeft
dan ook hartelijk danken.
Kader Abdolah, René Appel, Elisabeth Augustin, Benno Barnard, Willem Barnard,
Arie van den Berg, Maarten Biesheuvel, Jan Boerstoel, Willem Brakman, Hugo
Brandt Corstius, Anneke Brassinga, H.M. van den Brink, Rico Bulthuis, Andreas
Burnier, Remco Campert, Bart Chabot, Frank Daen, T. van Deel, S. Dresden, Ed
van Eeden, Remco Ekkers, Anna Enquist, Kees Fens, Kester Freriks, Ronald Giphart,
Hermine de Graaf, Wessel te Gussinklo, Hella S. Haasse, Elma van Haren, Maarten
't Hart, Heere Heeresma, Gerben Hellinga, A.F.Th. van der Heijden, Adriaan Jaeggi,
C.O. Jellema, Oek de Jong, Freek de Jonge, Jan Kal, Mensje van Keulen, Frank
Koenegracht, Kees van Kooten, Rutger Kopland, Rudy Kousbroek, Tim Krabbé,
Gerrit Krol, Hermine Landvreugd, Guus Luijters, Hannes Meinkema, Neeltje Maria
Min, Marga Minco, Joris Moens, Marcel Möring, Jan Mulder, Harry Mulisch,
Charlotte Mutsaers, Nelleke Noordervliet, Cees Nooteboom, Connie Palmen, Rik
Planting, Barber van de Pol, H.H. Polzer, Henk Pröpper, Gerard Reve, Astrid Roemer,
Henk Romijn Meijer, Lydia Rood, Hans Sahar, Maarten Spanjer, F. Springer, Hans
Tentije, Nanne Tepper, Marten Toonder, Oscar Timmers, Manon Uphoff, Ger Verrips,
Simon Vinkenoog, J.J. Voskuil, Mischa de Vreede, Theun de Vries, Elly de Waard,
Dirk van Weelden, Chris Willemsen, Willem Wilmink, Theun de Winter, Jan Wolkers,
Ad Zuiderent en Joost Zwagerman.
De redactie deed tevens niet tevergeefs een beroep op biografen, erfgenamen en
literatuurkenners, van wie wij met name noemen: Peter-Paul de Baar, Lenze Bouwers,
mevrouw A. Feilzer, Koen Hilberdink, H. de Liagre Böll, Rob Molin, mevrouw Toke
Lehningvan Helmond, mevrouw G. Prenen-Biermann, Harry G.M. Prick, Bart Slijper,
Kees Snoek, Gé Vaartjes, Jan van der Vegt, Hans Visser en Daisy Wolthers.

Geraadpleegde collecties:
Fotoarchief Voetbal International, Gouda; Gemeentearchief Amsterdam;
Gemeentearchief Den Haag; Koninklijke Bibliotheek, Den Haag; Letterkundig
Museum, Den Haag; particuliere collecties, Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem;
Universiteitsbibliotheek (UvA), Amsterdam; FC Victoria, Hilversum
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Frederik van Eeden, Dagboeken 1878-1923 (1), Culemborg, Tjeenk Willink,
1971-1972
Enno Endt, Herman Gorter Documentatie 1864-1897, Amsterdam, Athenaeum,
Polak & Van Gennep, 1964
Jaap Goedegebuure, Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman, Amsterdam,
De Arbeiderspers, 1999
Herman Gorter, Pan. Een gedicht, Amsterdam, W. Versluys, 1912
Simon Gorter, Letterkundige studiën, Amsterdam, Van Kampen, 1891
Doe Hans, Het bruine monster. Vijftig voetbalsonnetten, Rotterdam, Willemsen
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Wim Hazeu. Slauerhoff. Een biografie, Amsterdam, Querido, 1995
August Heyting, De voetbalzege Holland-Engeland 24 Maart 1913 op ‘Houtrust’
te 's-Gravenhage. Een modern sportief heldendicht, Den Haag, NV De Pers,
1913
Arthur Lehning, De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman,
's-Gravenhage/Bandung, Uitgeverij W. van Hoeve, 1954
Arthur Lehning, dagboeken 1914-1915, Collectie Stichting Ithaca, Frankrijk
Herman de Liagre Böhl, Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter
1864-1928, Amsterdam, Balans, 1996
H. Marsman, Zelfportret van J.F. en andere verhalen, Amsterdam, Querido,
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De Nederlandsche Sport (1889-1913)
Is. Querido, ‘Losse gedachten over sport’, in: Van verbeelding en werkelijkheid,
Amsterdam, Querido, 1918
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S. Vestdijk. Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een
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J. Bernlef, ‘De vliegendste keep’, in: Barbarber 85, 1971
J. Bernlef en K. Schippers, Wat zij bedoelen, Amsterdam, Querido, 1965
Jeroen Brouwers, ‘De Nieuwe Revisor’, in: Tirade 250
C. Buddingh', ‘Leve het bruine monster’, in: Leve het bruine monster en andere
schrifturen, Amsterdam, De Bezige Bij, 1969
C. Buddingh' en K. Schippers, 128 vel schrijfpapier, Amsterdam, Querido, 1967
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Remco Campert, ‘Sport en spel’ in: Tot Zoens, Amsterdam, De Bezige Bij, 1986
Haagsche Courant, 4 december 1973
J. Heymans, Het schaduwelftal, Thomas Rap, Amsterdam, 1994.
H.J.A. Hofland, ‘Groepsgesprek’, in: Barbarber 84, 1971
Tim Krabbé, ‘Weg met de human interest’, in: Propria Cures, 12 juni 1971
Tim Krabbé, ‘Scherp en eigenzinnig’, in: NRC Handelsblad, 6 april 1990
Guus Luijters, ‘Hopper doet wat-ie kan, hij schrijft’, in: Haagse Post, 28 juni
1975
K. Schippers, ‘Vluchtvelden’, in: Hard gras 6, maart 1996
S. van Schoonhoven, ‘Abe Lenstra niet meer in het Nederlands elftal?’ in:
Barbarber 6, 1959
Nico Scheepmaker, De gedichten, Amsterdam, Bert Bakker, 1991
Henk Spaan, ‘Het oog van de sphinx’, in: Propria Cures 17, 3 maart 1973
Henk Spaan, ‘Magisch realisme van Tim Krabbé’, in: Haagse Post, 10 mei
1975
Willem Wilmink, Verzamelde liedjes en gedichten, Amsterdam, Uitgeverij Bert
Bakker, 1986
Theun de Winter (samensteller), Elf gedichten voor Piet Keizer, Amsterdam,
Erven Thomas Rap, 1973
Dirk de Witte en E. van den Eynde, De sport in de literatuur, Brussel/Den Haag,
Manteau 1968
Koos van Zomeren, De wielerkoers van Hank, Amsterdam, De Arbeiderspers,
1965
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Bronnen bij deel 3. Intermezzo
Menno ter Braak, ‘Een zonde tegen de Heilige Geest’ in: Verzameld werk (3),
Amsterdam, Van Oorschot, 1949 Jeroen Brouwers, Feuilletons, Zutendaal, Noli
me tangere, herfst 1996
Nico Scheepmaker, Het krankzinnige kwartiertje, Bussum, De Gooise Uitgeverij,
1978
J. Greshoff, Bric à brac, Rotterdam, Donker, 1957
Maarten 't Hart, Het roer kan nog zesmaal om, Amsterdam, De Arbeiderspers,
1984
Maarten 't Hart, Een havik onder Delft. Polemische paukeslagen en andere
kritische beschouwingen, Amsterdam. De Arbeiderspers, 1992
A.F.Th. van der Heijden, ‘Medusahoofd van stofzuigerslangen’, in: Hard gras
2, december 1994
Willem Frederik Hermans, Ik heb altijd gelijk, Amsterdam, Van Oorschot, 1951
Willem Frederik Hermans. Boze brieven van Bijkaart, Amsterdam, De Bezige
Bij, 1977
Gerrit Komrij, Verwoest Arcadië, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980
Rudy Kousbroek, Anathema's 3, Amsterdam, Meulenhoff, 1971
Gerard Kornelis van het Reve, De avonden (2e dr.), Amsterdam, De Bezige
Bij, 1948
Gerard Kornelis van het Reve, ‘De laatste jaren van mijn grootvader’ in:
Verzameld werk, Amsterdam, Van Oorschot, 1956
Gerard Kornelis van het Reve, De taal der liefde, Amsterdam, Athenaeum-Polak,
1972
Gerard Reve, Het boek van violet en dood, Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen,
1996
Gerard Reve, In gesprek. Interviews, Baarn, De prom, 1983
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Benno Barnard, rubriek ‘Skybox’, in: Het Parool, 6 december, 1999
Peter Blokdijk, Ronald Giphart, Rob van Scheers. De liefde die Feyenoord heet,
Baarn, De Fontein, [1999]
Jeroen Brouwers, ‘Ajax’, in: De Groene Amsterdammer, 15 mei 1996
Jules Deelder, Renaissance. Gedichten '44-'94, Amsterdam, De Bezige Bij,
1994
Arnon Grunberg, ‘Zonder helden’, in: Zoetermeer. Boek een, Amsterdam, Nijgh
& Van Ditmar, 1994
A.F.Th. van der Heijden, ‘Medusahoofd van stofzuigerslangen’, in: Hard gras
2, december 1994
Chris Keulemans, Overal om me heen is ruimte. Verhalen uit de bovenhoek,
Amsterdam, Van Gennep, 1992
Philip Markus, De weg naar Oude God, Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1991
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Joris Moens, Zondagskind, Amsterdam, De De Bezige Bij, 1995
Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel, Amsterdam, De Bezige Bij, 1992
Harry Mulisch. ‘Een EK deze zomer? Dat hoor ik nu voor het eerst’, in: Elf,
6/7, 1996
Thomas Rap (samenstelling), Ik ben namelijk een held. Sportverhalen uit de
Nederlandse letteren, Weesp, Uitgeverij Villa, 1984
Hans Sahar, rubriek ‘Skybox’, in: Het Parool, 29 november 1999
Hans van Straten, Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven, Soesterberg, Aspekt,
1999
Nanne Tepper, ‘Heimwee naar de elleboogstoot’, in: Nieuwsblad van het
Noorden, 7 juni 1996
Jan Tetteroo, De fantastische Boris Engel, Amsterdam, L.J. Veen, 1998.
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Aafjes, Bertus 19, 53
Abell, L.F. 30
Amis, Martin 7
Alberdink Thijm, Joseph 25
Amalrik, Andrej 56
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Elzenga, Jan 35
Enquist, Anna 79, 93, 99
Escobar, Andres 78

Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal

116
Essen, Piet 35
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