fsomsli,kt Leona
Indekroniek
Balverliefd
doetMichelvan
Egmond
verslag
vandegangvanzaken
achterdeschermen
vandevoetbalwereld
enberichthiiopeigen
gebeurtenissen
wijzeoveropmerkelijke
aanderandvanhetspeetveld.
Deze
weekaÍlevering
160,
overdebiograÍie
vanleonardo,
voormalig
wonderkind
uitRiodeJaneiro.
I vond in Rotterdam.ln de cocktailbarElite,
ll woeger een van zijn vaste stapplekken,zir
f lleonardo Vitor Santiago in een hoekje en
staart voor zich uit. Strakszal hier zijn biografie
officieel ten doop worden gehouden, maar de
kleine Braziliaanmaakt eenvoor zijn doen nogal
fletseindruk. Niet voor het eerstin zijn loopbaan
rvordt hij gepiaagddoor zorgen.Er is nog maar
kort geleden een schroef uit zijn gebrokenkuitbeen verwijderd, het gevolgvan een operatie na
de zoveelsteaanslagin de wildwest-competitie
van Hongarije. En verder heeft hii al maanden

geensalarisontvangenvan zijn club Ferencváros.
'Wel voetballen, niet betalen. Ongeloven.Nooit
meegemaaktdeze',zegt hij in zijn eigen taaltje,
een mengelingvan Nederlandsen Portugees.
'Leolandsinoemt biograaf BaÍt VlietsÍa het
gebrabbelwaarin de getructe aanvaller zich nu
al twintig jaar uitdrukt. Hij is op het briljante
idee gekomende tekstenvan zijn hoofdpersoon
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fonetischte noteren,wat een kleine vierhonderd
pagina'slang een hilarisch resultaatgeeft.Of het
nu gaat om het effect van oosters eten op zijn
darmflora ('Van lapan ik moet enorm schijt'), het
verschil tussen de meisjes in Brazilië en die in
Nederland ('Rotterdamis Kruidvat, Rio is Jamin)
of zijn droom in de laatstejaren van zijn loopbaan nog even heel veel geld op te halen in
Qatar('is betaaldevakans'):Leo is
een van de schaarsevoetbalbiografieënwaarin ook iets te
lachenvalt.
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maar toch al zo opgevoed dat we beseften:
Dit kan weleenseen probleem worden, uooT
hetzeffie geld komt een uan die Braziliaanse
jongetjesop onze plek te spelen.Daarom was
het stil in de kleedkamer toen ze binnenstapten. Het was aftasten en proberen uit te
vinden wiens plekje in het elftal zou wotden
bedreigd. Bruno voetbalde op mijn positie,
linksachter, maar na de eerste stage periode
hebben we hem en Anselmo niet meer teÍuggezien. Alleen Leonardo, die al op de eerste
trainingen had bewezendat hij onwaarschiinliik
goed kon voetballen, mocht twee weken later
terugkomen.Vanaf dat moment raaktenwe min
of meer bel'riend. Waarschijnlijk ook omdat we
geenconcurenten waren.Hij was spits en ik verdediger.We hadden niets van
elkaarte duchten.De restvan
het team was nog een beetje
gereserveerd ten opzichte
van hem, maar dat veranderde tijdens een toernooi
in Berlijn. Daar speeldeLeo
de sterrenvan de hemel. We
wonnen het toernooi, hij
scoordedrie keer in de finale
en vanaf dat moment was
alles anders. Zo oppoÍtunistisch is de voetbalwereld
nu eenmaal, zelfs onder elfjarigen. Hoewel onze achtergrond totaal anders was,
klike het tussenhem en mij.
Wat ook scheelde,was dat hij
mij een aardige verdediger
vond. Andere jongens kon
hij in de wedstrijd of tijdens
FoT0:PIETERSÍAMDEJoNGE
de fuainingweselijk op hun
nummer zetten,maar dat deed hij bij mij nooit.
Waarschijnlijkomdat ik hemvaak inspeeldel
'In mijn voorstelling zit een scènewaarin ik
terugganaar dat toernooi in Berlijn. We hebben
dan net een gÍote beker gewonnen, Leonárdo
heeft definitiefbewezen dat hij een exceptioneel
talent is en iedereen is helemaal door het dolle
als we de bus in stappenvoor de terugreis.Toen
werd mij voor het eerst duidelijk dat hij nog een
jongetjewas,net als ik. Ik zat naasthem, achterin
de bus, toen ik opeensPortugeeshoorde praten.
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In de dagen voor dit evenementje zijn er
vreemde stickersopgedokenin de stad.Ze zateír
op bushokjes, lantaampalen en ander straatmeubilair, Op het eerstegezicht leken ze op de
teksten van Loesje, het fictieve meisje dat met
haar onelinersde wereld probeert te veranderen.
Maar naderebestuderingleerdedat het de filosofieën van Leonardo waren. MYsterieuzeteksten
waren het soms('Vrourvis als
koekjei of'Sneijder is klein
tabak'), anderer,r'arenduidelijker ('Leo houdt niet van
blablabla').Ze doen denken
aan zijn rroege jaren bij
Ferenoord,toen hij als groot
talent uit Bjo de Janeirowerd
gehaalden onderdakvond in
het gastgezinvan de familie
Zirik Ook daar bleek hij als
denienjarige al anders dan
alle anderejongeles. Zo tr-as
near school voor hem een
.i:--;rekkende'.orm van tijd' , : : s : : -l:E . ' Leo na rdO n iet
ieren,-ispeldehet talentdan.
'Leonardo geen president
worden, maar voetbalierl
Strakszal Henk ten Cate
hier binnenstappen, zijn extrainer bij Ajax en een van de
weinige coachesmet wie Leonardo nooit ruzie
had. Ook Leonardo II, zijn oud-ploeggenootvan
Feyenoorddie tegenwoordigeen stropdasdraagt
en op het Braziliaansconsulaatwerkt, komt hem
zo meteen even feliciteren. Maar verder zijn er
maar weinig mensen uit de voetbalwereld die
nog de moeite hebben genomen voor hem naar
Rotterdamte komen.
Rory de Groot, ooit Leonardo'sploeggenoot
in het eerstejaar dat de Braziliaanin Nederland
speelde,zou hier zekerzijn geweest,warehet niet

dat hij juist deze avond op de planken staat in
Oss. De voormalige linksback is tegenwoordig
theatermaker.Zijn voorstelling Hand in Hand
gaat over zijn geknakteloopbaan bij Feyenoord
en Excelsior.En niet toevallig speelt Leonardo
een grotebijrol in zijn verhaal.De tweewaren als
kinderen een tijdje bewiend. 'Hij was het eerste
jongetje dat van de andere kant van de wereld

werd gehaald om bij ons te komen voetballeni
zal De Groot later zeggen over ziin jaren met
Leonardo op Varkenoord. 'Ik vond dat gelijk al
heel interessant.En dat hii uit de sloppenwijken
kwam, maakte hem irr mijn ogen alleen maar
exotischer.We hadden het allemaal van horen
zeggenen uit berichtjes in de kant, want zoals
dat gaatin het voetbalwerd Leonardonauwelijks
geïntroduceerdbij ons. Opeenszaten hij en zijn
wiendjes Bruno en Aaselmo in de kleedkamer
tussen ons in. Het is ge( we waren pas elf jaar
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Ik verstond er niets van, behalve het woord
mama. Dat kwam telkens terug'.Mama, mama,
mama.Toeniknaast me keek,zat Leonardomet
een schoen aan zijn oor. Hij deed net alsof het
eentelefoonwas.Mobieltjeshaddenwe nog niet
maar hij wilde wel graag zijn verhaal kwijt en
daarom nam hij dan zijn schoen maar. Ik vond
het een schitterendgezicht.Hij had een paar keer
gescoord,was de grote man op het toernooi en
wilde dat, zoals alle jongetjes van die leeftijd,
graagaan zijn moeder vertellen. Ik herinner me

Natuurlijk was hij ook op jonge leeftijd soms al
een onmogelijk mannetje, maar dat komt ook
door een gebrek aan goedebegeleiding.Ie kunt
niet iemand uit de sloppenwijkenwegtrekken,in
Rotterdam neerplanten en dan maar hopen dat
het goed komt. Je kunt hem niet kwalijk nemen
dat hij zich gedraagtzoalshij zich gedraagt,zeker
niet wanneer je als club te weinig eraan hebt
gedaanom hem hier te laten aarden.'
'Leonardo is geen Nederlander,geen kaaskop, zoals hij dat zelf noemt; zegt auteur Bart
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dat ik hem toen echt een tijdje heb aangestaard,
In eerste instantie had hij het niet door. Maar
toen hij me zag,haaldehij de schoenvan zijn oor,
hield zijn hand tegende hak alsofhet de hoorn
wasdie hij afdekteen zei toen:"Het is mamalAls
het gaat over de heimwee van jonge voetballers
die van ver zijn gehaald, denk ik altijd aan dat
moment. OverigensreageerdeLeonardo zelf wij
heftig toen hij hoorde dat ik dit voorval in mijn
theatervoorstellingheb opgenomen.
Hij ontkende dat het ooit gebeurdis,
zei dat ik het had verzonnen en waarschijnlijk op die manier geld aan hem
wilde verdienen.Maar dat is nietwaar.
Ik weet zeker dat het wél is gebeurd.
En met geld verdienenheeft het niets
te maken. Maar ik snap het wel. Leo
was destijds al een trots jongetje,
overtuigd van zijn kwaliteiten en gewend met de borst vooruit over het
veld te lopen. Dit was een van zijn
kwetsbaarstemomenten.Misschiendat hij denkt
dat ik hem daarom in mijn voorstelling uitlach,
maar het tegendeelis juist waar.Ik vond het een
indrukwekkendmoment.'
Nu, ndntig jaar later,is Leonardo nog steeds
een trots jongetje, De belofte die hij destijds al
in zich droeg,is nooit volledig ingelost.'Maar dat
valt niet alleen hem aan te rekenenj vervolg
Rory de Groot. 'Feyenoordis daar ook debet aan.

|
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Mietstra over zijn hoofdpersoon.'Hij doet alles
op intuitie. Daardoor gebeurt er heel veel in het
leven van Leo. Goededingen en slechtedingen.
Dat maakte hem voor mij als schrijver heel
interessant,maar voor trainersheel lastig.De een
kan daarmeeomgaan,de ander niet. De ervaring
leert dat Leo het best gedijt onder de leiding van
mensen die zich in hem te verdiepen. Trainers
die de moeite nemen iets van zijn achtergrond

veel dingen anders.Ik zegniet dat hij een uitzonderingspositieverdient en geloof ook zeker dat
heel veel dingen die in zijn loopbaan zijn misgelopen vooral aan hemzelf liggen, maar het is
ook niet meeÍ van deze tijd iedereen, ongeacht
leeftijd, aÍkomst en karakter, over één kam te
scheren. Dat kon woeger misschien, toen de
meeste elftallen nog uit Nederlandse jongens
bestonden,maaÍ nu niet meer.Natuurlijk kun je
als voetbaltrainerniet de hele dag de psycholoog
gaan uithangen, maar er is ook een tussenweg.
En wie die weg kiest,heeft meer kans door Leo te
worden terugbetaaldop het veld. Kijk maar naar
Rícardo Moniz, l'roeger trainer van Red Bull
Salzburgen nu van Ferencváros.Hem is het gelukt. Mede dankzij Leonardoheeft hij de dubbel
gewonnenin Oostenrijk.'
De journalist Bart Vlietstra en de voetballer
Leonardo raakten in de loop der jaren bevriènd,
wat het schrijfproces niet altijd gemakkelijker
maakte.leo is dan ook niet alleen de getuigenis
van het merkwaardige leven dat de hoofdpersoon leidt, maar ook van de worsteling die de
auteurdoormaakt.'Ik heb geenhagiografiewillen
maken.En alsie het boek leest merk je ook dat ik
wij streng voor hem ben, want veel problemen
waar Leonardo tijdens zijn loopbaan in verzeild
is geraaktheeft hij aan zichzelfte wijten. Maar ik
heb door ons intensievecontact wel begrip voor
zijn achtergrond.Leo komt uit een sloppenwijk
van Rio de Janeiro,groeideop zonder vader.Ook
grotendeels zonder moeder trouwens. Zij was
de hele dag op sjouw om op staat kleren te verhandelen. Dat mannetje heeft zichzelf moeten
opvoeden.'s Nachts zwierf hij door Rio, overdag
deed hij wat hij wi.lde,zoals de meestejongetjes
in zijn buurt. Er waren geen regels voor hem,
Leonardo maakte zijn eigen regels.Dan is het
moeilijk van de ene op de andere dag als kind
in de Nederlandsevoetbalwereld te belanden,
die juist bol staatvan de regeltjes.Dat zagje al in

IrE$toort'
te weten te komen en die hem aandacht geven.
CeesLokbijvoorbeeld bij NAC.Die ging af en toe
met hem uit eten en liet hem praten.Daardoor
keeg Leonardo heïgevoel: Hé, dezetrainer is echt
in mij geïnteresseerd.Datkramhun verhouding
erg ten goede en dat zag je bij vlagen ook terug
op het veld. Het heeft niet zo veel zin hem op dezelfdemanier te behandelenals elkewillekeurige
Nederlandse speler, want Leonardo is in heel

zijn eerstejaren.De overgang
waste
groot.In de favelawaarhij opgroeide
was hij de armstevan de straat.Hij
hadniet eenseeneigenbed hij sliep
bij zijn moedertussendelakens.Zijn
broer lag dan op de bank.Als het
begonte regenen,
moestdiebankzo
snelmogelijkwordeningeklapt,
want
doorde gatenin het dakregendehet
binnen net zo hard als buiten.Dat
warendeomstandighedenwaarin
die
jongenisgrootgebracht.
Hij moesthet

allemaal maar zelf uitzoeken, Het ís een beetie
kortzichtig daar volledig aan voorbij te gaanJ
'Hij is lastig. Leonardo geeft zichzelf nooit
helemaal bloot en is van nature l'rij eigenwijs.
Onze achtergronden zijn compleet anders. Ik
ben opgegroeidin een stabiel,welvarendNederlands gezin.Hij komt uit een arm, gebrokengezin
in Brazilië. Ik ben van nature iemand die eerst
honderd keer nadenkt voordat hij een beslissing
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neemr,Leo volgt juist altijd zijn
driften. Toch klikte het tussen
ons, ondanks die verschillen.
Misschien vond hij het pretrig
dat ik hem een luisterend oor
bood. En ik vond ziin verhaal
supednteressant.Ik zageen ventje dat geenhou_
zich gedraagt.Als je ziet hoe zijn leven toe nu toe
weinig s1'rnpathieop. Hij heeft dan wat mensen
vast had in het leven. Als journalist beschouwde is gelopen,
als je alle incidenten en toestanden ook zo initant vinden aan
CristianoRonaldo.Hii
ik hem al snel als een goed onderwerp voor een
op een rij zeï, dan dacht ik zelf weleens: Vind ie
is theguyyou loueto hate.Dat maakthet er alle_
boek.Als mens zagik vooral iemand die ik graag het gek daLhij
afen toe in de stress
zat en het àp
maal niet gemakkelijkerop voor hem. Hii werd
wilde helpen,voor zoverdat kon. Wehebbenveel
eenzuipenzette?Daardoormaak ik me soms ook
ook vaak geihterviewdop momenten dat hij
tijd met elkaar doorgebracht.Hij woeg aan mii
zorgen over de toekomstvan Leonardo.De kans
emotioneelwas. De tranen vloeien snel bii hem.
hoe Nederlanders
in elkaarzitten,hoe ze denken dat het misgaatmet die jongen,
is altijd aanwezig. Maar een voetballerdie gaarhuilen op
televisie
en waarom trainers doen zoals ze doen. En ik
Nu heeft hij nog her voetbal, al is zijn loopbaan
wordt in Nederland snel belachelijk gemaakt.Ik
probeerde af en toe op hem in te praten, hem
natuurlijk een beetje in het slop geraakt.Maar
kan me herinneren dat hij ais jong spelertjevan
erop te wijzen dat hij geen opleiding heeft, een
hoe gaather straksals dat wegvalt?Ikhoop dat hij
Feyenoordeen keer op het veld in tranen was.Ik
beetje labiel is en eigenlijk niets anders kan dan
een keer rust in zijn kop kijgt. Dat hij iemand
vond het wel mooi om te zien, die pure emotie,
voetballen en dus ook aan de jaren nazijn car
treÍt met wie hij kan praten en die het bestemet
maar na afloop werd er in de perskamerdoor de
rière moet denken. Dat hij niet de vergissing hem voor heeft.
In Rosa,de moeder van ziin kind,
journalisten alleen maar heel hard om gelachen.
moet maken de rest van zijn leven hetzelfdeuit_
had hij zo iemand. Maar die relarie is voorbij. Wij trekken
dat niet in Nederland,dat theatrale.
gavepaftoonte handhaven dat hii als voetballer
Zonde, want Leonardo heeft behoefte aan een
Hier wordt het al snel gezien als zr,vakteof als
gewend is. Ik hoop maar dat
aanstellerij. En als dan ook
hij dat van me heeft willen
nog
de geweldige acties uitaannemen, want Leo heeft
blijven
en Leonardo alleen
niet alleen het talent om te
maar
verongelijkt
en als een
voetballen,maar ook om zichdrama queen over het veld
zeif in problemen te brengen.
sjokt, wordt het er niet beter
Dat blijk uir zijn hele carrière
op.
Dan roept hij juist alleen
tor nu roe. Efk hall jae,t zat
maar
antipathie op. Keesvan
Ful lrel in de rars. Ruzie met
Wonderen,
met wie hij bij
nairers, problemenmet zijn
Feyenoord
speelde,
zegt dat
medespelers, blessures, de
Leonardo altijd speelt op drift
pers die over hem heen viel;
en dat die drift er ook voor
noem maar op. Het publiek
zorgt
dar hij soms geweldige
floot hem somsuit, in de voetacties
kan maken. Daar heeft
balpraatprogramma'swerd hij
hij
wel
gelijk in, denkik. Laren
uitgelachen of beledigd. Dat
we
zeggen
dat Leo beschikt
kwam somshard aan bij hem,
over een nogal vermoeiende
waardoor hij zijn kont tegen
cockail van eigenschappen,
de kib gooide. Zijn reactie
die
eigenlijkalleen maar lekwas:Á/s ik toch nietsgoed kan
ker
wegdrinkt
als hij presteert.
doen, ga ik er ook maar op
Doet
hij
dat
niet,
dan slaat de
los leuen. Hij begon veel te
irritatie
snel
toe.'
drinken, ging uit terwijl hij
'Ergens houdt Leonardo
eigenlijk in bed zou moeten
ook van Nederland.Het ]even
liggen en zocht afleidingin het
is hier veel duidelijkerdan in
casino.Hij keeg iets tragisch.
Brazilië
en alles is hier goed
Somszei hij dat hij het leven niet meer zagzitten.
leidraad in het leven, iemand die hem de goede
geregeld. Hij heeft mijn gehandicapre broer
Of: Was ik maar een Nederlander, d,an kwam ík
kant op stuurt en behoedtvoor incidenten.Want
ontmoet. "In mijn land worden jongens zoalshii
níet zo snelin de problemen.'
dat is misschien nog wel het meest verbazing_ aan hun
lot overgelaren,hier gelukkÍg niet,j zei
'Leo heeft het boek zelfniet gelezen.Ik denk
wekkend aan dat mannetje: er gebeurt altqd wËl
hij. Op die momenten vindt hij Nederland ,,een
dat hij het te confronterend vond. Hij houdt er
iets in het leven van hem. Hij maakt in één week
toppie land", zoals hij daÍ zegt. Maar in zijn hart
ook niet van terug te blikken. Met een filmpje van
meer mee dan ik in een heel jaar. Soms lijkt hij
blijft hij altijd Braziliaanen heefrhij somslast van
woegerdoe je hem bijvoorbeeldgeenplezier.Ik
wel vervloekl
heimwee.Zijn grote droom is nog steedsin eigen
denk dat hij dat te pijnlijk vindr.Hij weetnaruur_
'Dat hij op weinig sl,rnpathiekan rekenen
bii
land te spelen, het liefst bij Vasco da Gama in
lijk zelf ook wel dat hij de belofte die hij ooit in
de buitenwereld,komt uiteraarddoor zijn gedrag Rio de
Janeiro.Dat is zijn club. Maar voorlopig zit
zich droegnooit heeftwaargemaakt.
Dat is deels op het veld. AIs het even niet gaat
Àij r,lrit, hij nog in Hongarijeen moet hij voor de zoveelste
door blessuresgekomen,maar is voor een groot
"outs
is zijn hele houding die van een verongelijkt
jon_
keer terugkomen van een zware blessure. Hii
deel natuurlijk ook gewoon zijn eigen schuld.
getje.Dan wordt hij kwaad,vliegen de speeksel_ heeftgeluk
dat RicardoMoniz daartraineris.Dió
In het boek confronteerik Leo regelmatigmet
kloddersje om de oren en gaat hij stampvoeten. gelooft
nog steedsin hem, ook al is Leonardo
zijn gedrag,maar aan de anderekant heb ik ook
Zijn gezichtsuitdrukkingzegt dan maar één dins:
inmiddelsal dertigjaar.Ik hoop maar dat Moniz
begrip willen kweken voor de manier waarop hij
De hele wereld is tegen mij. Daarmee wek
gelijkkijgtl
fe
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