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‘Edward is een grote persoonlijkheid en een prachtig nederig mens die 
iets geweldigs nalaat aan de jeugd en ik ben trots dat ik daaraan mee 
mag meewerken.’
Ronaldinho de Assís Moreira; Europees Voetballer van het jaar, 
Wereldvoetballer van het jaar, Voetballer van het decennium

‘Een groot voetballer, de ideale professional. Een jongen van de straat 
die van ver moest komen en zijn droom heeft waargemaakt. Iemand 
voor wie ik een diepe buiging maak.’
Darrell Bell, Mr. Make It Happen of Masters of the Game





Geboren 8 juni 1976
45 jaar

Ernstige blik
Kaal

Twee gaten in zijn oren
Afgetraind lijf vol tattoos
Zachte, grijsgroene ogen

Een groot hart
Zwijgend

Hij laat zijn voeten spreken
Een voorbeeld 

voor alle straatvoetballers
en

van de grootste sterren ter wereld
kreeg hij de eretitel

THE GODFATHER

EDWARD VAN GILS
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Een afgehakt hoofd!

Het is een lekker middagje geweest. Edward, Rocky, Winston en 
 Feliciano hebben uren gevoetbald in de gymzaal in de wijk.

Voor een gulden speel je tegen een ander team. The winner stays heet 
het spel en als je verliest moet je aan de kant op een bank gaan zitten toe-
kijken. De mannen hebben niet toegekeken vanmiddag. Zoals zo vaak 
waren ze ook vandaag weer de baas en behoorlijk uitgelaten lopen ze nu 
op straat. De bal gaat snel rond en als het even kan, proberen ze elkaar 
een panna te geven. Het is een vrolijke bende maar de wereld van  Edward 
en zijn vrienden bestaat uit meer dan alleen vrolijk straatvoetballen. Het 
is de wereld van de straat en dat is een pittige wereld.

Ze zijn onderweg naar het huis van Feliciano. Bij de moeder van 
 Feliciano zijn ze altijd welkom. Ze stelt geen vragen. Ze krijgen te drin-
ken en ze kookt voor hen. Een veilige haven in de harde, ruige wereld 
van alledag.

Ze lopen het Opheusdenhof in. Aan de overkant van de straat belt 
een bezorger aan om een pizza af te leveren. Edward overweegt of ie 
de pizza uit de handen van de bezorger zal schieten. Zo ver komt het 
echter niet. De deur vliegt open en er brult een stem door de straat. Er 
wordt iets naar buiten gesmeten en Edward ziet een bal rakelings langs 
het hoofd van de bezorger vliegen. De bal stuitert over de stoep, een rood 
spoor achterlatend. De bal blijkt twee ogen te hebben. Het is een hoofd, 
een afgehakt hoofd.

What the fuck, denkt Edward. 

Ik was behoorlijk het mannetje in de buurt maar toen even niet.
Edward van Gils
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Wolf tussen de wolven

Je kunt niet verwachten dat iemand zich ontwikkelt tot een mak en on-
schuldig schaap als ie tussen de wolven opgroeit. Ik ben opgegroeid op 
straat, tussen de wolven. Voor een buitenstaander lijkt het misschien op 
een wanordelijke, wilde bende, maar het is gewoon een heel hechte fami-
lie met regels en wetten waar je je aan houdt. Er is een vaste structuur en 
een duidelijke hiërarchie. Het is nergens vastgelegd, maar je voelt het, je 
weet het. Iedereen weet het en iedereen heeft zijn eigen positie binnen de 
familie. We hebben een eigen plek, de straat. Ons territorium waar wij de 
baas zijn en dat maken we ook heel erg duidelijk. 

Net als in een roedel wolven, communiceren we op onze eigen ma-
nier. Met veel lichaamstaal die alleen wij verstaan. De manier van be-
groeten, een goedkeurende knik of een blik van minachting, een klein 
handgebaar. Iedereen verstaat dat feilloos. Het is een wereld waar in je 
hard moet vechten voor je plek. Op het juiste moment moet je je tanden 
kunnen laten zien en flink grommen en dreigen. En soms moet je dood-
gewoon bijten, en flink ook. Ik heb veel gebeten.

Goed fietsen leer je alleen door veel te vallen, opstaan en opnieuw 
proberen. Eigenlijk is het allemaal een grote leerschool, je hele leven 
lang. Een goed mens word je door fouten te maken, verkeerde dingen te 
doen en ervan te leren. 

Johan Cruijff zei ooit: ‘Van een gewonnen wedstrijd heb ik nog nooit 
iets geleerd.’ Ik heb veel wedstrijden verloren. Ik ben erg veel gevallen en 
ik ben altijd weer opgestaan en verdergegaan. Dat maakt me niet auto-
matisch een goed mens maar ik heb er veel van geleerd. Ik val nog steeds 
en soms gedraag ik me nog net als die wolf van lang geleden. Zo nu en 
dan denk ik dat ik er ben en dat ik het allemaal wel geleerd heb. Inmid-
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dels weet ik dat het enige wat je kunt doen, is je best. Laten we maar 
zeggen dat ik tegenwoordig aardig op weg ben. Ik doe mijn best en dat is 
vaak nog steeds vechten, maar nu op een goede manier.

Het straatleven heeft me veel gebracht. Ondanks dat ik in die tijd veel 
dingen heb gedaan waar ik niet trots op ben. Ik heb genoeg dingen ge-
daan waar ik me zelfs voor schaam, maar het heeft me gevormd tot wie 
ik nu ben. Ik heb er veel van geleerd. Gelukkig ook veel goede dingen. 
Trouw, kameraadschap, delen, moed, dat zijn de mooie dingen die ik van 
de straat heb meegekregen.

Veel van mijn vrienden uit die tijd zijn nog steeds dierbare vrien-
den. Hoewel ik sommige niet erg vaak meer zie, zijn het vrienden die ik 
’s nachts kan bellen en die er dan voor me zijn. Het zijn vrienden waar ik 
op kan rekenen. Het zijn de oude wolven uit de roedel, trouwe vrienden. 
Ik heb ook veel vrienden verloren. Vrienden die het letterlijk niet over-
leefd hebben. Vrienden die wat minder geluk hadden in het leven dan ik. 

Natuurlijk ben je zelf voor alles verantwoordelijk in je leven, maar zo 
nu en dan heb je een steuntje nodig, een duwtje de goede kant op. Op 
belangrijke momenten zijn er mensen voor me geweest die mij de steun 
die ik toen nodig had, hebben gegeven. En ik heb het geluk gehad Ilsa 
naast me te krijgen die me voor veel heeft behoed en me zo nu en dan de 
goede kant heeft opgeduwd. Dat geluk heb ik gehad. 

Ik ben van ver gekomen. Ik had niet de beste en niet de meest 
eenvoudige start. Een vader en moeder willen het beste voor hun 
kinderen, maar zijn zeker niet altijd in staat om dat goed in te vullen. 
In de loop der jaren ben ik voorzichtig geworden met oordelen. Zelden 
ken je alle ins en outs, zelfs niet als je erbovenop zit. Als je het verhaal 
leest over mijn jeugd dan klinkt het misschien gek als ik zeg dat ik er 
nu met een goed gevoel op terugkijk. Niet dat het allemaal goed was, 
maar het heeft me gevormd en heeft geleid tot wie ik nu ben. Ik heb 
gemerkt dat ik door mijn achtergrond, mijn bagage, zo nu en dan net 
het verschil kan maken voor een kind. Dat ik net dat kleine zetje kan 
geven dat ik ook heb gekregen en waardoor er iets kan veranderen. 
Er zijn veel dingen belangrijker dan een eretitel als Godfather, 
belangrijker dan een vriendschap met Ronaldinho of een filmpje met 
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Neymar. Als ik aan het eind zou kunnen zeggen dat ik het verschil heb 
kunnen maken voor het leven van een kind, al is het er maar één, dan 
denk ik dat ik met een tevreden gevoel kan terugkijken.’ 
Edward van Gils


