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Voorwoord

Een boekje over Johan Cruijff. Zou je dat nou wel doen? Daar zit ‘men’ echt 
niet op te wachten. En je doet er vast niet iedereen een plezier mee. En: ‘ze’ 
nemen het je vast niet in dank af. ‘Ze’ werd niet nader toegelicht. In elk geval 
ging het in alle gevallen om een reactie uit de voetbalwereld. Ik had een eerste 
versie van een manuscript aan enkele mensen in de sport gestuurd met het 
verzoek er commentaar op te leveren ...
Ik was al lang voor mijn pensionering met de trainer-coach in de sport bezig. 
Wat doet een goede coach wel en wat vooral niet? Ik vroeg sporters naar hun 
ideale coach, naar het gedrag van hun huidige coach, ik stond bij wedstrijden 
langs de zijlijn een observatielijst bij te houden naar het gedrag van de coach. 
En ik stelde vast dat, allereerst, de ideale coach veelal mijlenver afstaat van de 
coach die sporters dagelijks meemaken, en ook dat al die aanwijzingen en dat 
geschreeuw veelal niet eens worden gehoord of begrepen door de sporters in 
het veld: die hebben het veel te druk met zichzelf en de tegenpartij. Ik sta nog 
steeds, alweer meer dan een handvol jaren met pensioen, het liefst achter de 
bank van de coach van het bezoekende team. Ik stel vast dat ook op de hogere, 
landelijke competitieniveaus het schreeuwen van op- en aanmerkingen niet 
van de lucht is en weet intussen vrij zeker dat al dat vóórzeggen door de coach 
vanaf de bank ergens anders had moeten gebeuren: tijdens de training ...
Johan Cruijff zei: ‘Ik vind dat spelers in het veld eventuele problemen moeten 
oplossen.’ Een uitspraak naar mijn hart. Maar ook een uitspraak die weten-
schappelijk wel aardig ondersteund wordt. Het was mij, in mijn zoektocht 
naar uitmuntende coaches in de sport, opgevallen dat de extreem veelvuldig 
winnende coaches eigenlijk niet over winnen praten, maar winnen vooral zien 
als een gevolg van goede voorbereiding. De basis wordt in de training gelegd. 
Dergelijke coaches vinden kennelijk dat een coach iemand is die de sporters zo 
moet voorbereiden op de wedstrijd dat ze een goede kans kunnen maken om 
de wedstrijd winnend af te sluiten. Het gaat zo’n coach vooral om de uitvoe-
ring, het proces, de manier waarop de sporters de getrainde procedures uitvoe-
ren. Ik herinnerde me dergelijke uitspraken ook van Johan Cruijff als coach.



Maar dergelijke zaken kwamen eigenlijk niet aan bod in de massale bericht-
geving na Cruijffs overlijden. Het ging vooral over zijn eminente capaciteiten 
als speler; daarover kan geen enkele twijfel bestaan. Ik stelde mezelf de vraag 
of de coach Johan Cruijff mogelijk tot de speciale groep van zeer succesvolle 
coaches gerekend kan worden – een groep waarvan ik gaandeweg meer leden 
ontdekte. Een kleine groep, dát wel. Het antwoord op de mijzelf gestelde vraag 
wordt in de loop der tijd een manuscript en dijt uit tot een boekje. Maar: wél 
een boekje waarin ik, na een uitgebreide zoektocht op velerlei plaatsen, op die 
vraag een duidelijk antwoord heb gevonden!

Jacques van Rossum
Amsterdam, november 2018
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Inleiding

De Amsterdam ArenA heet sinds de start van het voetbalseizoen 2018-2019 
officieel de Johan Cruijff ArenA. Een prima voorbeeld van het eren van een 
beroemdheid. Het heeft er even naar uitgezien dat het aloude Stadionplein, 
dat er al lag toen het Olympisch Stadion nog gebouwd moest worden (Van 
de Vooren, 2018), ter meerdere eer en glorie van ‘onze held’ Johan Cruijff van 
naam zou moeten veranderen. Architect en stedenbouwkundige Berlage, die 
het ‘Plan Zuid’ ontworpen heeft, zou zich hebben omgedraaid in zijn graf bij 
zoveel historisch onbenul. Na ampele discussie, mede aangezet door buurtbe-
woners (Henk Spaan spreekt in zijn column in dit verband van ‘een groepje 
kakkers uit Zuid’;  15 september 2018) en een verkiezing die de 
politieke samenstelling van het stadsbestuur overhoophaalde, bleef alles echter 
bij het oude.
Een overleden Amsterdamse voetbalheld zorgde na zijn overlijden voor ru-
moer en gedoe in zijn geboortestad. In een uitgebreid artikel in   
(1 september 2018) werd een reconstructie van ruim twee jaar gesteggel sa-
mengevat als een mislukt eerbetoon, en werd er fijntjes op gewezen dat in de 
Amsterdamse wijk Watergraafsmeer (waar Johan Cruijff opgroeide) al tien jaar 
een Johan Cruijffbrug bestaat.
Ook in dit boekwerkje wordt stilgestaan bij de voetbalgrootmeester, waar-
bij de aandacht vooral ligt op de prestaties van Cruijff als coach en op het 
 evidence-based checken van bepaalde beweringen over hem.
De in Uruguay geboren, al jarenlang in Nederland wonende schrijfster 
 Carolina Trujillo maakte in enkele -verhalen duidelijk dat het 
onzin is om zelfs maar te denken dat Johan Cruijff de Spaanse taal zou heb-
ben verrijkt met de uitdrukking ‘en un momento dado’. Ikzelf vind het een 
zeer overtuigend argument dat de Argentijnse meesterschrijver Julio Cor-
tázar diezelfde uitdrukking al gebruikte in zijn roman  (dat ik in de 
Nederlandse vertaling, , , in mijn eigen studententijd heb 
stukgelezen): 

en un momento dado.

(Trujillo, 2017, p. 41)
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De Nederlandse documentaire van Ramón Gieling uit 2004 
) wekt dus geheel verkeerde suggesties.

Zo’n observatie slaat een deuk in het vertrouwen dat onze grote held niet al-
leen overal kwam, zag en overwon, maar er zelfs opzienbarende veranderingen 
tot stand bracht. Je hoeft immers maar één zwarte zwaan te zien om de over-
tuiging dat alle zwanen wit zijn voor altijd onderuit te halen.
Edwin Winkels prikte een andere Nederlandse Cruijfflegende door. Win-
kels verkaste in 1988 als jonge journalist naar Barcelona, in het jaar dat Johan 
Cruijff daar coach werd. Hij schreef een boek over de periode van 28 jaar dat 
hij en Cruijff in dezelfde stad woonden:  (2016). Op 
het achterplat staat: 

Het overlijden van een Nederlandse sportheld van vermeende mythische pro-
porties ( J.C. zijn immers ook de initialen van Jezus Christus en Julius Caesar ...) 
beheerst geruime tijd het nieuws. Er komen boeken uit, er worden verhalen 
in de krant gepubliceerd. Wat klopt er van de verhalen? Welke zijn een broodje 
aap oftewel nepnieuws, zoals dat tegenwoordig blijkbaar genoemd dient te 
worden? Tijd voor een factcheck.
Vanuit die gedachte ben ik overigens niet aan deze tekst begonnen. Maar de 
gedachte bekroop me wel steeds vaker na alles wat het overlijden van deze 
Nederlandse, maar eigenlijk puur Amsterdamse held losmaakte in Amsterdam, 
in Nederland, in de wereld en vooral ook in Barcelona. Was hij nou echt zo 
goed als overal gezegd werd of was hij in de loop der tijd zo goed geworden 
doordat, zoals zo vaak, de rafelrandjes vergeten worden (‘met de mantel der 
liefde bedekt’) en ‘we’ gewoon anderen napraten omdat ‘we’ te lui zijn de be-
weringen eens goed na te lopen en/of uit te pluizen.
Toen in het najaar van 2015 Johan Cruijff ziek bleek, werd in 
in de rubriek Factcheck de stelling ‘Nederlands beste voetballer ooit’ tegen 
het licht gehouden en als ‘waar’ beoordeeld. Een dag of wat later kwam 
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John Kroon er in zijn column op terug ( 3 november 2015). Hij 
meldt dat er wel wat valt af te dingen op de gebruikte ranglijsten en komt 
tot de conclusie dat het niet te checken is: ‘Een bewijs dat de historici en de 
statistici maar wat aanklooiden zijn de aparte ranglijsten die ze voor keepers 
maakten.’ Voor John Kroon staat het als een paal boven water dat Hans van 
Breukelen, die de door historici en statistici gemaakte ranglijst aanvoert, zeker 
niet beter was dan Jan van Beveren (‘die zich helaas door Cruijff en consorten 
bij het Nederlands elftal liet wegpesten’) en dat ook keepers als Just Göbel 
en Frans de Munck – namen die zijn weggezakt in het collectieve Neder-
landse voetbalgeheugen – hoge ogen zouden gooien bij een ranglijst van beste 
keepers uit de twintigste eeuw.



Onverwacht

Een stortvloed van verhalen, commentaren en meningen kwam los toen Johan 
Cruijff, onbetwist dé Nederlandse voetballegende, toch nog onverwacht op 
24 maart 2016 kwam te overlijden, op 68-jarige leeftijd. Voornamelijk in 
 Amsterdam en in Barcelona werden het verdriet en het respect voor de voet-
baller en de trainer-coach Johan Cruijff op indrukwekkende manier geuit. 
En niet alleen daar! De Engelse krant publiceerde verscheidene 
stukken over de betekenis van Johan Cruijff vlak na zijn overlijden:
• 

 (24 maart, Julie Welch).
• (24 

maart, Richard Williams).
• 

 (25 maart, David Winner). 

In een bundel met eerder in  verschenen columns van de vroegere 
Britse tafeltenniskampioen Matthew Syed wordt de loftrompet over Cruijff 
gestoken: 

1

(Syed, 2017, p. 95; vertaling JvR)

In die sectie van de bundel  (2017) staat ook de column ‘Beauty 
versus winning’ van 28 maart 2016. Klaarblijkelijk geïnspireerd door de enkele 
dagen daarvoor overledene schrijft Syed:
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2

(Syed, 2017, p. 117; vertaling JvR)

Er waren ook vreemde, bekrompen reacties op de dood van Cruijff. Zo kopte 
de op 25 maart 2016:

. De dag dat Johan 
Cruijff door George Best gepoort werd, de bal door de benen werd gespeeld? 
Kennelijk een collectieve herinnering in Noord-Ierland. Er staat ook een foto 
bij het artikel over het overlijden van Cruijff, waarop we Cruijff op de rug 
zien en George Best in het gezicht. Cruijffs dood als aanleiding om nog eens 
een als ‘historische heldendaad’ beleefde actie van George Best uit de doeken 
te doen. Het bedoelde incident speelde zich zo’n veertig jaar eerder af, in 
oktober 1976, in de eerste minuten van een WK-kwalificatiewedstrijd tussen 
Nederland en Noord-Ierland, in de Rotterdamse Kuip. Het incident is op de 
website van de  in het artikel beschreven. De achtergrond bij 
de gebeurtenis is nog veel kinderachtiger dan Bests actie tijdens de wedstrijd. 
Die achtergrond staat uitgebreid beschreven in een recente biografie over Best 
(Hamilton, 2013) en had van doen met een beslissing van het wassen-beel-
den-museum Madame Tussauds in Londen.

De wereld en Johan Cruijff
Het was niet pas bij Cruijffs overlijden dat ‘de wereld’ hem als voetballer bleek 
te kennen en te waarderen. Ook tijdens zijn leven liepen mensen weg met 
Johan Cruijff, met wat hij voor het voetbal betekende. In een omvangrijke 
Franse uitgave (352 pagina’s) met de titel had 
Chérif Ghemmour in het najaar van 2015 al duidelijk gemaakt dat de opvat-
tingen van Cruijff niet alleen in Frankrijk waren doorgedrongen, maar dat 
er daar ook een genuanceerd beeld van ‘onze held’ bestond. In de titel van 
de biografie (te vertalen als: ‘Johan Cruijff, een door velen geliefd genie en 
een despoot’) werd al een tipje van de sluier opgelicht over een bijzonder 
kenmerk van leidinggeven door diezelfde held. Enkele jaren eerder, in 2012, 
was door de Duitse sportjournalist Dietrich Schulze-Marmeling een prachtige, 
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omvangrijke monografie van 335 pagina’s geschreven over de invloed van 
Cruijff op de ontwikkeling van het voetbal:

. Daarin had Schulze-Marmeling betoogd dat geen 
enkele voetballer van wereldklasse het voetbal sterker en duurzamer had beïn-
vloed dan Johan Cruijff – als speler, als trainer en als voorvechter van een crea-
tieve en pakkend aantrekkelijke manier van spelen (

).
In Nederland zijn we overigens gewend ‘Cruijff ’ te schrijven, maar met het 
internationale succes en de daarmee samenhangende belangstelling werd 
‘Cruyff ’ de benaming in het buitenland – twee schrijfwijzen die naar de-
zelfde held verwijzen (zoals ook ‘Feijenoord’ voortaan door het leven ging 
als ‘Feyenoord’, toen er internationaal successen waren geboekt). Alleen 
Godfried Bomans, de begaafde Haarlemse schrijver en – later – tv-per-
soonlijkheid van wereldklasse in het Nederland van de jaren vijftig en 
zestig (wie herinnert zich niet  of de verha-
len over Pa Pinkelman, of Bomans’ aankondiging van wereldster Marlene 
Dietrich op het Grand Gala du Disque?), kon het zich veroorloven om in 
een uitgebreid en openhartig interview in  in december 
1971 met de toen nog jonge (24-jarige) meestervoetballer consequent en 
tientallen malen ‘Cruyff ’ te schrijven (‘Een middag met Johan Cruyff ’, 
Bomans, 2012, pp. 397-425). De eerste twee zinnen luiden:

(Bomans, 2012, p. 397) 

Bovenaards dus, J.C., en niet van deze wereld. Initialen als omen?! De Brits- 
Nederlandse (sport)journalist Simon Kuper had al eens een helder beeld 
geschetst van ‘ons’ nationale voetbalfenomeen, van deze vleesgeworden 
 godenzoon. Dat essay uit 2009 is opgenomen in de bundel 
(2014). De twee eerste alinea’s van Kupers essay geven Cruijffs betekenis voor 
het voetbal, en niet alleen het Nederlandse voetbal, kernachtig weer:
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(Kuper, 2014, pp. 159-160)

Cruijff wees de weg, niet alleen zijn medespelers tijdens een wedstrijd, maar 
ook na zijn actieve periode als profvoetballer. Hijzelf herinnert zich dat zijn 
eerste optreden als coach plaatsvond terwijl hij nog als voetballer actief was 
bij een Amerikaanse club en bij Ajax als technisch adviseur was ingehuurd 
tijdens de Amerikaanse competitiestop. Hij daalde in die hoedanigheid eens 
tijdens een wedstrijd in 1980 van de tribune af om naast de toenmalige 
trainer-coach Beenhakker in de dug-out plaats te nemen en enige ‘handige’ 
aanwijzingen te geven. Het incident staat in Cruijffs eigen woorden in zijn 
eigen autobiografie (2016, pp. 109-110), maar wordt door ten minste één 
van de betrokkenen, de destijds in Ajax 1 spelende Tscheu La Ling, als een 
broodjeaapverhaal betiteld (Scheepmaker, 2016, p. 360; bijdrage van Paul 
Onkenhout), nepnieuws dus. Toch, dat geven van aanwijzingen (‘praten’) en 
dat ‘wijzen’ zijn een voortdurend gedragskenmerk van Johan Cruijff geweest 
en gebleven. Dat hij niet altijd gelijk had overigens ook: de stratenmakers 
die hij een ongevraagde oplossing voor hun werkzaamheden aan de hand 
deed terwijl hij langs hen wandelde op weg naar een nieuw Cruyff Court, 
meldden desgevraagd achteraf: ‘Nee. Het sloeg echt nergens op wat hij zei’ 
(Van Egmond, 2011, p. 270). Dat er over J.C. vele (bijzondere) verhalen de 
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ronde doen, soms hetzelfde verhaal in verschillende variaties, kan evenmin 
nieuws zijn. Ook in de formuleringen van zijn uitspraken zijn er in de 
verschillende bundels verschillen – zoals de Engelse vertaling van zijn auto-
biografie soms een bijzonder licht werpt op de oorspronkelijke Nederlandse 
tekst (Cruyff, 2017, tegenover Cruijff, 2016). Cruijff zorgt nagenoeg overal 
voor verwarring, zou je kunnen zeggen. Dit boekje wil enige verheldering 
verschaffen, aan de hand van objectieve informatie, cijfers, over Cruijff als 
coach. Die cijfers worden dan wel weer verduidelijkt en van enige diepgang 
voorzien door uitspraken van de meester zelf.
Henk Groot haalde in 2018 met twee ploeggenoten uit de periode ‘Ajax onder 
Michels’, Sjaak Swart en Bennie Muller, herinneringen op. Inmiddels zijn ze 
alle drie 80 jaar. Het zijn herinneringen aan van alles en aan iedereen, en dus 
ook aan Johan Cruijff: 

( 15 september 2018)

Dat vond Henk Groot overigens al toen hij nog veel jonger was, getuige een 
tekst uit juli 1999:

(Davidse, 2008, p. 164)

Want Johan Cruijff had er altijd ontegenzeggelijk wel kijk op, op voetbal. Hij 
verwoordde dat in april 2009 zelf als volgt: 
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(De Boer, 2011, p. 248)

Dit boekwerk zoekt een antwoord op de vraag of Cruijff zijn kennis, zijn 
expertise, zijn opvattingen en visie goed kon overdragen. Hij sprak veel, hij 
wees veel. Kenmerkend voor zijn erfenis zijn de bundels met uitspraken: losse 
teksten die wellicht uit hun verband gerukt toch een wat andere betekenis 
hebben dan een oppervlakkige lezing oplevert. Kwam de door hem uitgezon-
den boodschap ook aan? De vraag is, kortom, of Cruijff ons daadwerkelijk de 
weg heeft gewezen.
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Figuur 1 Cruijff als voetballer van AFC Ajax in 1982


