
Nutteloze kennis 

MAARTEN MOLL 

 

Wist u dat Napoleon niet van ongewassen vrouwen hield? 

 

Er zijn niet veel boeken die je meteen wilt lezen als je ze in handen krijgt. Maar met Heel het 

land is van streek. Het grote boek van nutteloze voetbalkennis (Atlas) van Martin van Neck is 

dat anders. (Jammer van die k in zijn achternaam.) 

 

Probleem is dat ik al zo'n boek aan het lezen was. De kleine keizer (Prometheus), een even 

fascinerend als nutteloos boek van Martin Bril over Napoleon - over wie alles al bekend is. 

 

Beide boeken hebben iets geweldig aantrekkelijks. Enerzijds oefent alleen al het gegeven dat 

er een groot boek met nutteloze kennis is een enorme aantrekkingskracht uit. Zeker als het 

om voetbal gaat, en zeker nu dit boek uitkomt vlak voordat het EK voetbal begint. 

 

Anderzijds is er de werkwijze van Bril. Hij laat zich niet uit het veld slaan door de gedachte 

dat hij origineel moet zijn, en vertelt vrolijk over zijn liefdesrelatie met Napoleon. Dat er 

raakvlakken zijn met zijn eigen leven, maakt het lezen van dit boek alleen maar 

intrigerender. 

 

Iedereen die zich afvraagt wat je aan nutteloze voetbalkennis hebt, bladert maar lekker door, 

wast zijn auto, sluit een tweede hypotheek of scheidt afval. Maar het is een genot de kennis 

te delen dat het Adri van Tiggelen was die het pasje op Arnold Mühren gaf, die op zijn beurt 

de voorzet gaf waaruit Marco van Basten de 2-0 scoorde tegen de Sovjet-Unie. 

 

Iedereen die 'Alweer een boek over Napoleon?' zegt, is niet goed wijs. Door de directe en 

meeslepende stijl van schrijven is die vraag helemaal niet relevant. Je wordt zelf ook een 

Napoleonfanaat. 

 

Ik laaf me aan nutteloze kennis. Zo wist ik niet dat ooit een plaatje is gemaakt met de titel 

Geen woorden, maar daden (leve Ajax 1). Of dat de Nederlandse Antillen in 1963 

wereldkampioen werd. Dat René Eijkelkamp écht struikelde over de middenlijn. Wie wil dat 

nou níét weten? 

 

Ook wist ik niet dat Napoleon niet van ongewassen vrouwen hield. Wel van kip. 

 

Leve de nutteloze kennis! Je hebt er dan wel niets aan, maar als die zo fijn beschreven is... 

 


