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SPORT

Geen twee maanden na zijn entree 
kaapte Van Persie, achttien jaar oud, een 
vrije trap weg voor de voeten van een 
stomverbaasde Pierre van Hooijdonk, op 
dat moment dé specialist van Europa en 
omstreken. Het werd hem niet in dank 
afgenomen, maar Van Persie had slechts 
gedacht zoals hij meestal deed: ik kan dit 
beter. 

Arsenal. Daar moest het in 2004 naar 
toe. In Rotterdam voelde hij zich mis-
kend, afgeremd door de gevestigde orde 
in de kleedkamer. Wenger. Bergkamp. 
Henry. Zij konden hem verder helpen, 
wist hij zeker. hoe vaak sceptici hem ook 
een reserverol in Londen voorspelden. 

Waar was hij geweest zonder Den-
nis Bergkamp? ‘Niet doen,’ adviseerde 
hij Van Persie toen die als twintigjarige 
verhaal wilde halen bij Wenger, ontevre-
den als hij was met een plek op de bank. 
Vooruit, van Bergkamp wilde hij het wel 
aannemen. Geduld hebben dan maar. 
Het was nieuw voor hem. 

De nummer 10 van Arsenal werd zijn 
leermeester. Van Persie bewonderde 

o rond zijn dertigste levens-
jaar verschenen de eerste 
grijze haren op de slapen 
van Robin van Persie. Ook 
in zijn kuif, een plukje. 
Opeens stonden maatpak-
ken hem beter, en ja, nu we 

goed luisterden – klonken zijn teksten, 
uitgesproken in het onvervalst hoekige 
Vanpersies, niet een stukje wijzer dan 
voorheen? 

Behalve het besef dat ook de Grote Vier 
(Robben, Van der Vaart, Sneijder en hij) 
het eeuwige voetballeven niet zou worden 
gegund, leerde de uiterlijke transformatie 
bij Van Persie ons vooral dat het lefgo-
zertje uit de Rotterdamse wijk Kralingen 
in Engeland definitief een 
volwassen meneer 
was geworden. 
Echtgenoot, vader, 

ingetogen wereldster en vervolmaakt 
superspits, zeldzaam in zijn bundeling 
van schoonheid en doeltreffendheid, 
meervoudig topscorer van de Premier 
League. 

Bij zijn overstap naar Manchester Uni-
ted, in de zomer van 2012, opende hij de 
poorten van Old Trafford als een van de 
beste voetballers ter wereld. Zijn vroe-
gere zelf, een geboren voetbaldiertje dat 
videobanden van Maradona, Van Basten 
en Cruijff verslond, had hem waarschijn-
lijk om een handtekening gevraagd. Nu, 
op de toppen van zijn kunnen, was hij 
onomstreden. Het was ook weleens lek-
ker. De weg naar de top, die hij moest en 
zou bereiken, was met de nodige moeite 
afgelegd. 

Was hij te talentvol geweest voor zijn 
eigen welzijn? Kon hij op jonge leeftijd al 
te veel met de bal, het ding waarmee hij 
sliep en dat hij jonglerend meenam naar 
de buurtsuper? Was hij als tiener te over-
tuigd geraakt van zijn eigen kunnen, op 
de pleintjes van Kralingen, in de jeugdelf-
tallen van Excelsior en later Feyenoord, 
waar niemand kon wat hij kon? 

Hij was te brutaal, vond men bij Fey-
enoord, waar hij in 2002 in het eerste 
elftal debuteerde. Begenadigd, jazeker, 
maar een lastige jongen, die maar niet 
wilde luisteren. Leuk, die pleintjesmen-
taliteit van ik-tegen-de-rest, maar a.u.b. 
even niet in De Kuip. 

het perfectionisme van zijn landgenoot, 
kopieerde diens toewijding aan het spel 
en werd, eenmaal glansrijk afgestudeerd, 
zijn opvolger achter en, later, in de spits 
bij de Gunners. RVP. Zijn tijd was geko-
men.

Onder zijn in de loop der jaren toege-
nomen honger naar doelpunten heeft zijn 
betoverende stilisme (godzijdank) nooit 
geleden. Is hij niet de beste Nederlandse 
voetballer van zijn generatie – in het 
Groningse Bedum mag men meepraten 
–, dan toch zeker de mooiste. Aannemen, 
kappen, wegdraaien, slepen. Watertan-
den.      

Heeft hij ooit een lelijk doelpunt 
gemaakt, dan is die bedolven onder een 
Alpe d’Huez aan parels. Bovenhoek of 
binnenkant paal. Van Persie heeft ze 
geregeld weten te vinden met zijn karak-
teristieke krulballen, gelanceerde met 
wapperende armen en benen die in lichte 

bogen lijken te zijn gespalkt.
Er was de snijdende volley 
tegen Charlton Athletic in 
2006, een doelpunt als uit 
een mangastrip. De vrije 

trap tegen Ivoorkust in 
hetzelfde jaar, tijdens 

zijn WK-debuut. 
Maar bovenal: zijn 

zweefduik tegen 

Spanje op het wereld-
kampioenschap van 2014. 
In Salvador ziet men hem 
nog altijd hangen, de armen naast 
het lichaam, als een standbeeld zonder 
sokkel. Het was zijn Bergkamp-tegen-
Argentinië-moment, het definiërende 
meesterwerk van de kunstenaarszoon. 

Nog een parallel met de carrière van 

Bergkamp: bij zijn 
clubs is Van Persie 
altijd net wat beter 
geweest dan bij het 
Nederlands elftal. Het 
Messi-syndroom, het 
kan de beste gebeu-
ren. 

Indrukwekkend zijn 
niettemin zijn cijfers: 
101 interlands, 50 
doelpunten, meer dan 
welke Nederlandse 
voetballer dan ook. En 
toch was daar altijd 
weer die slepende 
discussie, vaak oplaai-
end na onopvallende 
optredens: Huntelaar of Van Persie? 
Wie moest er in de spits? In zijn beste 
periode, tussen 2012 en 2014, kwam het 
definitieve antwoord: Van Persie dus. 

Soms kan hij nukkig zijn, als vragen 
van de media hem niet aanstaan. Gaat 
het niet zoals hij, de perfectionist, dat wil, 
dan kan hij in zijn schulp kruipen. Op 
het mislukte EK van 2012 zonderde Van 
Persie zich af en boycotte hij perspraatjes 
– een inschattingsfout, erkende hij later. 
Het deed zijn imago geen goed. Was hij 
nog steeds die lastige jongen?

Vraag hem daarentegen naar het spel-
letje, zijn grootste hobby, en Van Persie 
spreekt honderduit. Na veertien jaar 
profvoetbal mag zijn lichaam dan aan 
slijtage onderhevig 

zijn, de liefhebber in 
hem heeft de eeuwige jeugd. 

Voetbalschoenen noemt hij kick-
sen. Waar hoor je het nog?

Voor het televisieprogramma Heilig 
Gras keek hij vijf jaar geleden samen met 
Henk Spaan naar de mooiste doelpunten 
uit zijn carrière en sprak hij over ploeg-

genoten (‘kijk die pass 
van Fabregas!’) als ware 
hij het gebiologeerde, 
zwijgende jongetje naast 
het trainingsveld, wach-
tend met een kladblokje 
in de aanslag.       

Voetballen deed hij 
nooit voor het geld, de 
meisjes of de aandacht 
– oké, een beetje voor 
de aandacht: als junior 
droeg hij het trainings-
pak van Feyenoord als 
een tweede huid. Maar 
nee, om de bal was het 
hem te doen. Pure spel-
vreugde, en een flinke 

dosis geldingsdrang. Hij denkt het nog 
steeds: ik kan dit beter.   

Inmiddels zijn de grijze haren in de 
meerderheid. Hij heet in de herfst van 
zijn carrière te zijn beland en is bij het 
Turkse Fenerbahçe afgedaald naar een 
lager treetje, want bij United, onder 
Louis van Gaal, ging het niet meer. Vaak 
was hij geblesseerd. Of was het versleten? 

Ook in Turkije zat hij aanvankelijk op 
de bank, en voor Oranje speelde hij niet 
meer sinds een troosteloze invalbeurt 
tegen Tsjechië in oktober van 2015. Van 
de postbode in Istanboel ontving hij een 
schaal en een pet, voor honderd bewezen 
diensten. Afzender: de KNVB. Was dit 
het dan? Hadden we in Nederland het 
laatste gezien van De Straatvoetballer?

Waarschijnlijk niet. Van Persie kan het 
nog, bewijst hij dit seizoen in Turkije, 
waar het lichaam weer eens meewerkt. 
Hij speelt en scoort, juichte als een 
A-junior na twee belangrijke doelpunten 
in de Derby tegen Galatasaray. Zoals hij  
zelf al zei: hij is nog niet klaar. 

In huize Blind werd ongetwijfeld mee-
gekeken. Krijgt hij in maart, wanneer 
de WK-kwalificatie wordt hervat, een 
nieuwe kans in Oranje? Laten we eerlijk 
zijn: we waren nog niet voorbereid op 
een leven post-RVP. Waardige opvolgers 
ontbreken en in tijden van middelmaat 
realiseren we het ons des te meer.  

Robin van Persie kan dit beter.  

Is Robin van Persie (33) 
niet de beste Nederlandse 
voetballer van zijn 
generatie, dan toch zeker 
de mooiste. Een ode aan 
Oranjes topscorer aller 
tijden. 

UIT ROTTERDAM 

VERTROKKEN

FEYENOORD – FENERBAHÇE  
DONDERDAG, RTL 7, VANAF 18:00 UUR

Wedstrijd uit de UEFA Europe League met 
Robin van Persie, voormalig Feyenoord-

speler en nu uitkomend voor Fenerbahçe.

 ‘PURE  
SPELVREUGDE, 
EN EEN FLINKE 

DOSIS GELDINGS-
DRANG.’


