


Zeg je nummer 14, dan zeg je Johan Cruijff. Dus werd het 
thema van dit 14e TIJDschrift: Cruijff, ‘das logisch’.
 
Cruijff droeg bij Ajax als spits niet het gebruikelijke 
nummer 9, maar nummer 14. Het verhaal wil dat in 1970, 
bij de wedstrijd Ajax-PSV, het shirt met nummer 7 van Gerrie Mühren ontbrak. Cruijff 
kwam terug van een langdurige blessure en zei dat Gerrie dan maar zijn nummer 9 
moest nemen. Zelf viste hij nummer 14 uit de mand. De wedstrijd werd met 1-0 
gewonnen door Ajax, door een goal van Mühren. Je begrijpt het al, Mühren hield 
nummer 9 en Cruijff ging door in zijn legendarische nummer 14.

Maar dat is geschiedenis en nu ligt dit extra dikke nummer voor je, vol Cruijff. Mooie 
verhalen over en herinneringen aan Cruijff, waarin er af en toe ook flink tegen hem 
aangeschopt wordt. 
Maar bovenal is iedereen het er over eens dat het een fenomenale voetballer was.  

Het is niet alles Cruijff wat de klok slaat, er zijn ook vakantieverhalen en hilarische 
misverstanden op Marktplaats te lezen. Maar liefst vijf gastredacteuren deden mee 
aan dit nummer. Zij zorgden onder andere voor een aantal fraaie illustraties. 

En nu lezen en vooral ook bekijken al dat moois!  
 
Smaakt het lezen van dit nummer naar meer, kijk dan eens op onze door 
gwwebdesign vernieuwde website, waarop onder andere al onze edities te vinden zijn. 
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Dat is het doelpunt dat me het meest is 
bijgebleven.  
Waar ik het meest van geniet is de 1-2 met 
Jesper Olsen. Als hij die penalty neemt, 
omdat daar gewoon die dwarsheid van Cruijff 
in zit. Dat vind ik heel fijn.  
En wat het aller knapste doelpunt is, is dat 
ie bij Barcelona speelt. Dat hij in de lucht 
hangt als een voorzet over iedereen heen lijkt 
te gaan en dan tikt hij de bal met zijn hak, 
uit een onmogelijke hoek langs de keeper. 
Iedereen denkt die bal achter gaat en dan 
maakt hij een soort flying kick en dan…, ja 
dat is echt de Ibrahimović van Cruijff. 

3. Wat vind je van zijn periode bij 
Feyenoord?
Ik hou van iemand die iets doet dat niemand 
verwacht en dat dan ook nog tot een succes 
brengt. Want je kunt zeggen wat je wilt, maar 
Feyenoord werd kampioen. En ze speelden in 
de shirts van Gouden Gids, dus ze speelden 
soms ook helemaal in het goud. Dat vond ik 
heel a-Feyenoord.
Er zaten zoveel mooie elementen in. Dat ze 
met 8-2 verloren in het Olympisch Stadion 
van Ajax en dat Cruijff de bus in stapt en 
zegt: ‘het is maar één wedstrijd hè, het gaat 
erom wie het seizoen wint.’ Het aller leukste 
is: ik ging altijd op vakantie naar Zeeland. 
In dat seizoen dat Cruijff bij Feyenoord 
voetbalde speelden ze in de buurt van de 
camping waar we zaten een oefenpotje tegen 
de plaatselijke vereniging en ik had allemaal 
Rotterdamse vrienden en ze zeiden: ‘zullen 
we gaan kijken?’ Dus wij erheen. Cruijff komt 
het veld op en ik zie hem lopen en bewegen. 
Hij lijkt matig geïnteresseerd maar op een 
gegeven moment, het was geniaal, zag ik 
een beweging en ik vroeg me af of ik het 
verkeerd gezien had. (Hij staat op en doet 
de beweging na.) Stanley Brard gooit de bal 
in en Cruijff, die doet alsof hij hem met zijn 
linker, omhoog getrokken knie aanneemt, 
maar hij laat hem op zijn rechter voet vallen, 
de bal is dood. Ik weet nog steeds niet of 
het klopt, want het ging zo snel, niemand 
viel het op. Hij neemt de bal aan en hij is 
meteen weg. Terwijl die ander nog dacht: hij 
gaat hem met links aannemen. Ik heb nog 
geoefend om te zien of ik het ook kon.

4. Heb je Wel eens om Hem moeten Huilen?
Ik denk het niet. Ik denk dat hij zelf ook niet 
zoveel huilt. In het laatste interview dat ik 
van hem gezien heb, vroegen ze hem   

wanneer hij voor het 
laatst had gehuild. Je 
zag hem denken: ja, ik 
huil niet zo veel en toen zei 
hij: ‘nou, vier jaar geleden of zo, 
toen een goede vriend overleden is’.

5. Heb je Hem al eens getekend voor je dit 
boek ging maken?
Nee, dat denk ik niet. Krol ook niet. Ik heb 
heel weinig voetballers getekend. Ik heb wel 
voetbalstrips getekend, maar dan altijd met 
mijn eigen figuurtjes. 

6. vond je Hem beter als trainer, speler oF 
analist?
Hij was onnavolgbaar als speler, trainer en 
als analist. En alle drie op een andere manier. 
Nee, ik ben echt een fan van de persoon 
Cruijff. Ik houd van Cruijff. Juist omdat het 
zo een fenomeen is. Die uniciteit, een gek 
soort aura dat iemand om zich heen heeft, 
dat maakt waarom je gek van iemand bent. 
Hij had natuurlijk altijd rancunes en conflicten 
en wat ik aan hem bewonder is dat hij 
altijd bleef staan. Bijvoorbeeld, dat hij met 
ruzie weg moet bij Barcelona en dan gaat 
voetballen bij Levante, een middelmatige club 
uit de tweede Divisie, geloof ik. Ze voetballen 
in exact hetzelfde tenue als Barcelona. Maar 
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‘Ik hou van iemand die iets 
doet dat niemand verwacht en 
dat dan ook nog tot een succes 

brengt.’

Rudi 
Jonker
 
‘Johan Cruijff, van straatjochie tot voetballegende’

door Marian Hanou

14 
vragen

Rudi Jonker maakte in 2014 een stripboek 
met de titel:  
‘Johan Cruijff, van straatjochie tot 
voetballegende’. Toen ik hem laatst 
tegenkwam in het Beatrixpark vroeg ik hem 
dan ook of hij Cruijff wilde tekenen voor 
TIJDschrift nr. 14. Het antwoord was ja, 
maar daar bleef het niet bij. In april stapte 
ik zijn studio in de Amsterdamse Pijp binnen, 
met een velletje papier met daarop 14 
vragen. Het werd een leuk gesprek, met veel 
anekdotes en superlatieven. En… ik was one 
handshake away van mijn grote held JC.

1. Hoelang ben je al Fan van joHan CruijFF?
Zolang ik hem ken, denk ik. Ik ben zelf van 
’63, dus als wij tv kijken en we zien Cruijff 
dan ben ik geloof ik al fan. Maar je wilt niet 
de hele tijd fan van Johan Cruijff zijn, dus ik 
was vooral fan van Ruud Krol. Op pleintjes 
was ik eerder Ruudje Krol. Hij droeg zijn 
enkelbanden over zijn sokken. Opvallend. 
Dus ik droeg toen ik jong was ook mijn 
enkelbanden over mijn sokken, want dat 
vond ik wel erg Ruudje Krol. Ik heb er een 
foto van en daaronder gezet: ‘de jongen met 
de enkelbanden Ruudje Krol’. Ik sta ook nog 
met Krol op de foto nadat ik de winnende 
maakte op een schoolvoetbaltoernooi en hij 

de beker 
uitreikte. Hij 
had een spijkerpak 
aan, opgebouwd uit stukken spijkerstof, en 
dat heb ik altijd willen hebben, dat pak. 
Ik zag in Cruijff en Krol gewoon ook mijn 
vrienden. Het zijn mensen die heel dicht 
bij staan. Ajax was toen natuurlijk ook 
Amsterdam. Je had wel bijvoorbeeld Horst 
Blankenburg, dat soort types, maar eigenlijk 
was het gewoon een Amsterdams team met 
Wim Suurbier, Sjakie Zwart, Ruud Krol en 
Johan Cruijff. Heel veel Amsterdammers.
Dat is wat ik enorm mis in het hedendaagse 
betaalde voetbal dat je je helemaal niet 
identificeert met wie er voetballen.
In het huidige voetbal vind ik Frenkie de Jong 
wel echt een verademing. Zo had ik willen 
voetballen, zo ontspannen en zoveel liefde. 
Nog even terug naar Cruijff: je voelt het, ook 
als kind, je weet daar moet ik naar kijken. 
Dat had ik ook bijvoorbeeld met Mohammed 
Ali, daar moet je naar kijken, dat zijn de 
mensen die er toe doen. Voor mij dan. 

2. Wat vond je zijn mooiste doelpunt? 
Ja de mooiste, die me het meeste bijstaat, is 
de goal tegen Ton Thie (keeper Den Haag).  
Dat hij tegen Den Haag speelt en dat hij 
buiten de lijn staat, de bal ziet komen en dan 
ineens binnen de lijn staat, meteen die bal 
aanneemt en die zo over Ton Thie krult. Het 
is echt een herinnering dat ik zit te kijken en 
denk: nee, hij schiet vanaf die afstand, hoe 
kan dat? Waarom gaat hij schieten van die 
afstand?  
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Levante kan hem niet betalen 
en dan zegt hij: ‘weet je, ik 

denk dat als ik bij jullie kom 
voetballen dat het stadion vol zit, 

dus geef me maar de helft van de recette, dan 
heb ik een goed salaris’. En hij speelt dan een 
half jaar bij Levante, gewoon om Barcelona 
dwars te zitten. Rücksichtlos. En dat stadion 
zat vol. Liep trouwens niet helemaal goed af 
met Levante dat jaar, haha…  
Dus op mij kom hij heel sympathiek over 
maar als je hem tegen je had, dan had je 
gewoon de hel. 

Maar toch: de voetballer, die springt er uit. 
Want als iemand fysiek laat zien wat ik niet 
kan, dan word ik echt nieuwsgierig. En dat 
heb ik minder als iemand praat. Ik heb zelf 
gevoetbald en ik weet hoe moeilijk het is 
wanneer je een bal aanneemt en daarna alle 

tijd neemt om te beslissen wat je gaat doen. 
Dat heb ik nooit meegemaakt in het veld hè. 
Ik nam een bal aan en dan dacht ik: what 
the fuck hé, ze zitten al boven op me. Haha. 
Dus ik wist dat als iemand dat kan, onder die 
omstandigheden, en dan ook nog een grote 
mond heeft, dan is dat een grote. Dat iemand 
tijd creëert op het moment dat ik tijdsdruk 
zou voelen, dan heeft hij dus tijd over. Dat is 
magisch. 

7. Wat vind jij zijn meest memorabele 
eigenschap?
Daar kwam ik pas later achter, omdat ik dat  
leuk vond. We hadden de presentatie van 
dat boek. Na afloop sta ik even met Cruijff 
te praten en mijn zoon staat erbij. Ik zeg: 
‘dit is Tim mijn zoon’. Dus hij kijkt Tim aan 
en ik zei: ‘ja, we blijven niet te lang, want 
we gaan straks pannenkoeken eten. Voor 
die kids is hier niet zo veel aan’. En toen 
ging hij met Tim praten. Die kregen een 
gesprek over pannenkoeken. Wat nu de 
lekkerste pannenkoeken waren, wat hij de 
lekkerste pannenkoeken vond en wat Tim de 
lekkerste pannenkoek vond en ik verdween 
uit beeld. Dat vond ik heel aantrekkelijk. Ik 
weet dat hij mijn zoon ook weer vergeten is 
die avond, daar gaat het niet om, maar op 
het moment dat je zijn aandacht krijgt, krijg 

‘Als iemand fysiek laat zien 
wat ik niet kan, dan word 

ik echt nieuwsgierig. ‘



karakterschets van kunnen maken, maar daar 
heb ik niet voor gekozen. Ik wilde gewoon 
geen moraal. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: hij 
is gemeen of heeft een probleem daarmee, 
maar dat wilde ik allemaal niet. Dit is wat het 
geworden is. 

10. Was cruijff betrokken bij het maken van 
het boek?
Ik had contact met de manager van Cruijff, 
Pascal Pop. We hadden meteen een klik. Hij 
regelde de dingen samen met Femmetje, de 
uitgever. Cruijff vond het wel leuk dat er een 
stripboek kwam. Dat wist ik wel. Maar ik had 
geen rechtstreeks contact met Johan. Toen ik 
de laatste versie klaar had ter goedkeuring, 
ging dat naar Danny (vrouw van Cruijff). Die 

bekeek het met Cruijff op haar Ipad en ik kreeg 
goedkeuring. Dat was het wel zo een beetje. 
11. Heb je Hem voor die tijd al eens 
ontmoet?
Dat heb ik me wel eens afgevraagd, volgens 
mij niet. Ik weet wel, ik heb een vriend en die 
is heel erg bevriend met Oos Kesbeke en daar 
was hij wel eens binnengelopen. Dus hij was 
wel om de hoek, zal ik maar zeggen, maar ik 
heb hem nooit ontmoet.  

12. Hoe Was de ontmoeting?
Toen ik dat boek had gemaakt heb ik wat 
aandacht en interviews gehad, maar het aller 
leukste is: ik heb Cruijff ontmoet. En, ook al 
liep het contact via zijn manager, ik had altijd 
het gevoel: als ik nu een vraag heb, kan ik 
gewoon mailen en vragen: ‘Johan, wat vind 
jij ervan?’ Het is natuurlijk leuk om Cruijff 
als fan te ontmoeten, maar dat interesseert 
me niet zo. Nu had ik een legale reden voor 
een ontmoeting. Ik mocht gewoon een boek 
maken en kon zo in contact komen met 
Cruijff. Dat maakt het echt, dus dan krijg 
je een soort vorm van gelijkwaardigheid: ik 
doe mijn ding en hij doet zijn ding en dan 
komt het samen. Op die manier leg ik graag 
contact. 
Voor de presentatie had ik hem nog niet 
gesproken. En toen we naast elkaar op het 

Cadeau voor Cruijff van Rudi: tekening in de stijl van Kick Wilstra

je blijkbaar echt zijn aandacht. Daarmee 
heeft hij mijn hart wel gestolen. Ik snapte 
daardoor misschien ook beter waarom hij zo 
geliefd is, want dit is wat hij leuk vindt. Hij 
doet echt wat hij leuk vindt. Ik zie geen ster, 
ik zie gewoon een man die dingen doet. Het 
gesprek met mijn zoon over pannenkoeken 
was net zo belangrijk als andere gesprekken 
op die presentatie… Een aantrekkelijke 
eigenschap.

8. Waarom ben je dit boek gaan maken?
Ja, ik ben min of meer gevraagd door 
Femmetje de Wind (o.a. uitgever). Het was 
een marketingproject in samenwerking met 
het Kruidvat. Zij vroeg of ik een boek over 
Cruijff zou willen tekenen. Ik zei: ‘ja, volgens 
mij weet ik alles van Cruijff, dat wil ik heel 
graag doen’. Ik voelde me echt vereerd en 
zag het ook als een kans, niet normaal. Ik 
dacht: ja, dit is het allerleukste dat ik kan 
bedenken, laat het me alsjeblieft doen. Ik 
had meteen ideeën en maakte diezelfde dag 
nog schetsen. Ik kreeg de opdracht. 
Dus ik ben het script gaan schrijven, ik had 
me ingelezen, ik had een opmaak gemaakt 
in schets en alles was goedgekeurd en toen 
moest ik even stoppen want de contracten 
kwamen niet rond. Daarna, vijf, zes maanden 
geen nieuws. Pas in november kreeg ik 
een appje: ‘je kunt beginnen met tekenen, 
in februari moet het in de winkel liggen’. 
Ik dacht: what the fuck, ik moet nog alles 
maken. Dat was het enige moment dat het 
zweet me uitbrak. Daar zat nog heel veel 
werk in en volgens mij ging ik dat niet halen. 

De volgende dag heb ik een 
schema gemaakt en ik heb het 

uiteindelijk makkelijk gehaald. 

9. Hoe Heb je je voorbereid?
Ik heb Betondorp verkend en de oude school 
bezocht. Die bestond niet meer, maar ik ben 
wel naar een school geweest die er op leek. 
Ik heb best wel veel gelezen (hij wijst naar 
een enorme stapel boeken over Cruijff). Het 
was de bedoeling dat het voor kinderen was. 
Dat vond ik leuk en ik dacht ik ga gewoon 
doen wat ik leuk vind en dan zou ik graag een 
boek willen schrijven voor kinderen van 7 tot 
77, zoals Kuifje. Dat iemand van 77 het leuk 
vindt die misschien niet gewend is aan strips 
lezen en voor kinderen van 7 die gewoon 
een leuke strip willen lezen. En met dat idee 
ben ik dat scenario gaan schrijven. Ik heb er 
ook meteen bewust Eberhart van der Laan 
ingebracht, een stukje van Amsterdam van 
die tijd toen ik het boek maakte. Je hebt 
een intro van de tijd dat Johan geboren is en 
je hebt het verhaal van zijn jeugd, maar ik 
dacht: Eberhart van der Laan die prop ik er 

gewoon ook in met 
de Johan van nu. Kan 
mij het schelen, ik 
wist dat Van der Laan 
fan was en ik heb ook 
een zwak voor onze 
oud-burgemeester. 
Danny, de vrouw 
van Johan heb ik er 
ook ingeschreven. Ik 
dacht, ik prop er van 
alles in.
Dus dat is de charme 
van het boek, ik hoop 
dat dat gelukt is.  
Je kunt ook bijna 
zeggen, het is 
een nietszeggend 
boek. Ik had er 
ook een kritische 

‘Ik dacht: Eberhart van 
der Laan die prop ik er 
gewoon ook in met de 

Johan van nu.’ 



podium stonden had ik al de neiging met hem 
te praten, maar er zaten allemaal kinderen en 
pers enzo. 
Op een gegeven moment zei ik tegen hem: 
‘droom je nog wel eens dat je voetbalt?’ Ik 
was benieuwd. Maar dat deed hij niet echt. 
Verder hebben we een beetje over mijn boek 
staan praten. Hij zei dat hij het echt heel leuk 
had gevonden om te lezen. Maar wat ik echt 
leuk vind is dat Cruijff wel ff iets weg moet 
slikken als hij over mijn boek praat in een 
interviewtje, dat vind ik heel charmant. Hij 
laat een filmpje zien van een interview met 
Cruijff over het boek, waarin hij inderdaad 
emotioneel wordt.
We hebben ook nog samen een signeersessie 
gedaan. Daar kreeg iedereen een stukje van 
zijn aandacht. Het was gewoon een lieve 
kerel voor mij. 

13. Waar Was je toen je Hoorde dat Hij 
dood Was?
Ik denk dat ik gewoon thuis was, op het 
nieuws. Het boek was nog maar kort voor zijn 
dood uitgebracht en ik kreeg allemaal appjes: 
‘heb je al gehoord, Cruijff is dood’. Omdat 
ze natuurlijk wisten dat ik er mee bezig was. 
Dat maakte het wel emotioneler voor me, 
omdat mensen in mijn vriendenkring me 
associeerden met Cruijff. 
Ik was wel ontroerd, ook omdat ik hem 
onlangs in een interview met Max Verstappen 
er heel ongezond uit vond zien. Toen ben ik 
van hem geschrokken en dacht dit gaat niet 
goed. Toen hij stierf kwam het niet als een 
soort mokerslag binnen. 
Heb je er nog Wel eens de pest over in? 
Nou, dat heeft meer te maken met mijn eigen 
leven. Ik heb er gewoon de pest over in dat 
gewoon een heleboel dingen die ik leuk vind 
verdwijnen, en Cruijff is er daar een van. Ik 
vind het zonde dat buitenspelen, onbezonnen 
op straat zijn, lekker lullen over Cruijff en een 
zwartwitwedstrijd kijken er niet meer is. Ja 
dat mis ik gewoon. In die zin mis ik Cruijff als 
een raakpunt uit mijn verleden. Zeker.

14. Heb je zelF nog een vraag voor je zelF?
De bedoeling was dat ik 14 delen zou doen. 
Ik zou het hele leven van Cruijff in 14 
verschillende periodes gaan tekenen. Het 
was een veel groter plan. Dat klinkt heel 
aantrekkelijk, maar ik weet ook hoeveel werk 
het is. Het is niet doorgegaan door problemen 
achter de schermen. 
De zeventiger jaren had ik heel graag 

getekend. En de periode erna, dat ze allemaal 
van die grote kragen dragen en dat Wim 
Suurbier van het podium werd getrokken bij 
de live show van de Casa Rossa, dat had ik 
heel graag getekend. Waarschijnlijk had ik 
die scene wel moeten schrappen.
Ik denk dat sommige periodes hartstikke 
leuk zijn en dat ik me bij sommige enorm zou 
moeten inlezen. 
Ik zei wel tegen mijn zoon Tim: ‘als het 
doorgaat, dan gaan we naar Barcelona en 
dan ga ik met Johan praten’. Dat vond ik wel 
weer een supergoed plan. 

Een laatste anekdote: 
Toen ik met Tim (11 jaar) terugfietste na 
de presentatie van het boek zegt hij: ‘hoe 
bekend is die Johan Cruijff eigenlijk?’ Ik zei: 
‘nou Tim, je moet het zo zien: als jij nu wordt 
gedropt in Siberië, in the middle of nowhere, 
en je ziet een huis en je klopt aan en je zegt 
‘Ik kom uit Holland’, dan is het eerste wat 
diegene zegt: ‘Ohhh, Johan Cruijff, Johan 
Cruijff’. 

Nieuwsgierig naar wat Rudi Jonker allemaal 
doet? Kijk eens op zijn website: 
www.rudijonker.nl/
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reacties uitlokt.
Elke keer als mijn oog erop valt, voel ik een 
licht sprongetje vanbinnen.
Die ‘verliefdheid’, die ik van kinds af aan heb 
gehad voor zowel Johan en Danny is nooit 
verloren gegaan.
Jawel, voor mij dus één-nul voor, altijd!

Bea Sengers

De teksten tussen aanhalingstekens (over de 
Shoetique) zijn bijna letterlijk overgenomen 
uit een artikel van Maarten Moll, in het Parool 
van 6 juli 2020.

Op de foto zie je Johan en Danny Cruijff voor 
de winkelpui van hun Shoetique.
Gekocht op 27 september 2006 op een 
expositie in Loods 6 te Amsterdam.
Galerie MariaChailloux, impressariaat voor 
Beeldende Kunsten.
Fotograaf: Steye Raviez.     
Aankoop foto: Bea Sengers.

MIJN FOTO VAN JOHAN CRUIJFF

Waarom deze foto voor mij zo waardevol is?
Ik ben opgegroeid in een wat rommelig 
kinderrijk gezin in Bergeijk.
Een plattelandsdorp in de Brabantse Kempen, 
vlakbij de Belgische grens.

Daar is, vooral dankzij mijn vader, zijn 
hele leven een groot fan van Cruijff, met 
stemverheffing: ‘nondeju, wat kan die vent 
voetballen’, ook mijn liefde voor Johan Cruijff 
geboren.  
Als je tijdens een voetbalwedstrijd voor 
de t.v. langsliep, kreeg je een flinke schop 
onder je hol. Wij kinderen, zaten in een staat 
van ‘bevroren enthousiasme’ aan de buis 
gekluisterd.
De ontlading volgde als we na afloop juichend 
‘Cruijffie, Cruijffie’ schreeuwend door de 
huiskamer sprongen en over elkaar heen 
vielen van de slappe lach. Mijn moeder keek 
het hoofdschuddend aan.

 
Bij de aankoop van deze foto, kwam 
bovenstaande, bijna vergeten herinnering 
weer in alle levendigheid bij me binnen. Een 
spaarzame, kostbare herinnering aan opperst 
gezinsgeluk.

Het Shoetique-avontuur van Johan Cruijff
Toen ik deze foto aankocht waren Johan 
en Danny Cruijff al razend beroemd in de 
voetbalwereld en ver daarbuiten.
Wat mij in de foto treft en aantrekt is 
dat ik twee mensen zie, die duidelijk dol 
op elkaar zijn en bij allebei toch ook een 
verlegenheid in hun blik, een schuchterheid in 
lichaamstaal.
Naast al die bekendheid een zekere 
bescheidenheid in het poseren voor de 
winkelpui van hun Shoetique.
Ondanks die ‘blijf maar gewoon’-houding 
golden ze beiden als stijliconen en waren ‘een 
scherpe en stijlvolle uitstraling’ een belangrijk 

deel van het charisma dat om hen heen hing. 
Een gevleugelde uitspraak van Johan: ‘er 
goed uitzien geeft je automatisch het gevoel 
dat je één-nul voorstaat’.

‘Op drie december 1969 werd Shoetique 
geopend op Kinkerstraat 12A in Amsterdam 
West. 
Ze wilden mooie en exclusieve herenschoenen 
verkopen.
Toen het succes uitbleef weet Johan dat aan 
‘exclusief’, een woordkeuze die bij het publiek 
voor verwarring zou zorgen. Alsof er alleen 
dure schoenen werden verkocht. 
Najaar 1971 sloot de winkel. In de 
Kinkerstraat op nr. 12A herinnert niets meer 
aan het bestaan van de onderneming van 
Cruijff. Zelfs geen gedenkplaatje met ‘Hier 
opende Johan Cruijff op 3-12-1969...’
Alsof er nul schoenen zijn verkocht’. 

Het fiasco van de Shoetique heeft wel deze 
foto opgeleverd, die op een prominente 
plaats in mijn woning hangt en vaak leuke 

Je bent straks oud genoeg voor de Johan Cruijff Arena. 
V.l.n.r.: Donald, Dexter, Mink Vossen.
 
Trotse moeder en oma Bea Sengers

BOYS WILL BE BOYS
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Zonnige vakantiegroetjes  
uit La douce France

Al bijna veertig jaar bestaat voor mij het 
ultieme zomervakantiegevoel uit: met een 
fiets onderweg zijn ergens in -meestal 
Zuid-Oost- Frankrijk. Kamperen doe ik het 
liefst op een camping municipal, uitzicht op 
bergen, het geluid van een klaterend beekje, 
dorpje met voorzieningen om de hoek.
De eerste vakantie was met bepakking en 
tent op de fiets vanuit Nederland naar de Jura 
en terug met vriend Martin Bosman. Ge-wel-
dig!!!
Met een club vrienden (die nu voor een 
groot deel in de redactie van TIJDschrift zit, 
namen bekend bij de hoofdredactie) gingen 
we in 1984 (of ‘85) vanuit Amsterdam met 
de eerste officiële fietsbus naar de Loire. Een 
in alle opzichten hilarische vakantie! Later 
ben ik nog eens met de auto en fiets, met 
de trein en fiets, daarna vele jaren met lief 
Clara en de wereldberoemde OAD-fiets-slaap-
bus op pad geweest, en altijd weer naar dat 
verfoeide en tegelijk verrukkelijke Frankrijk.
Vooraf Michelinkaarten kopen van het gebied 
waar we heen gaan om alvast voorpret 
te beleven aan de kronkelende riviertjes 
en wegen. Groen is bos, wit is weide of 
bergachtig. Door de kaarten al helemaal uit 
te pluizen thuis was het ‘er zijn’ alleen vaak 
een bevestiging krijgen van of het landschap 
klopt met de kaart, wat vaak ook zo was!
Omdat sinds 2006 de OAD niet meer met 
slaapbussen mocht rijden gaan we sindsdien 
met de auto en fietsen op de fietsendrager 

naar Frankrijk. Voordeel is dat je een dag 
voor vertrek kan kijken waar het lekker 
zonnig weer is en daar je bestemming op 
aanpassen. Sinds 2007 hebben wij nog 
zelden een regenachtige vakantiedag. 
Noem het de vooruitgang. De tent is door 
het gebruik van de auto inmiddels groter 
geworden, stoeltjes en tafeltje gaan mee, 
de matjes zijn vier keer zo dik geworden, 
er is een parasol mee en stroom nodig 
voor de e-bike. Het is allemaal wat minder 
avontuurlijk daardoor, maar… we kamperen 
nog steeds in een tent, in Frankrijk.
En we genieten onvoorstelbaar van het 
ochtendwandelingetje naar de bakker, het 
fietstochtje, het schrijven naar het thuisfront 
van de zalig nostalgische ansichtkaarten, 
en de avondmaaltijd die meestal bestaat uit 
brood, kaas, salade, en wijn natuurlijk. Al 
bijna veertig jaar dus en hopelijk kan het 
dit jaar ook weer. Zóóó gemist vorig jaar. 
Duimen maar voor een
Vive la Vacance met zonnige vakantiegroetjes 
uit La douce France.

Martin Groenewoud
illustratie Jos Bohncke

Nadat Martin drie fietsafleveringen 
schreef over respectievelijk 
fietsellende veroorzaakt door regen, 
valpartijen en lekke banden op de 
rollerbank nu weer eens vrolijke 
luchtigheid en louter lekkere berichten 
van fietsen in zomerse sferen op 
vakantie. Weinig tekst dus en lekker 
veel beeldmateriaal. Vive la Vacance!

LA 
DOUCE 
FRANCE
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Er zijn meer liedjes over Cruijff gemaakt dan de veertien die ik hier voor u ga 
bespreken. In de voorbereiding voor dit overzicht kreeg ik alleen van Roland 
Vonk al twee tips die ik niet kende. Waarschijnlijk zou iemand makkelijk een 
Top Veertig kunnen samenstellen, maar vandaag zult u het moeten doen 
met mijn persoonlijke favoriete veertien liedjes over Johan Cruijff. En voor de 
mensen die deze liedjes ook zouden willen horen in plaats van er alleen over 
te lezen: veel liedjes zijn op YouTube te vinden. Maar als ik u was zou ik me 
deze teleurstelling besparen. Ik spreek uit ervaring.

(Johan Cruijff - Oei, oei, oei)
In 1969 schreef Peter Koelewijn een liedje voor Johan 
Cruijff. Eigenlijk twee liedjes, want het ging om een 
singeltje. U kent de A-kant ongetwijfeld, want de tekst is 
zo slecht dat je hem nooit meer vergeet als je hem een 
keer hebt gehoord:
‘Oei, oei, oei, dat was me weer een loei

Het was net of je zomaar uit je schoenen woei
Oei, oei, oei, dat was me weer een loei
Heb je dat gezien, die tellen we voor tien
Jongens wat een loei
Oei, oei, oei.’
Johan was erg zenuwachtig voor de opnames en Peter Koelewijn gaf hem 
een paar borrels om te kalmeren. Dat moet gewerkt hebben want de 
beide liedjes zijn volgens mij in één keer vlekkeloos ingezongen. Niet dat 
Johan Cruijff begenadigd was met een groot zangtalent, maar voor een 
eenmalige prestatie komt hij hier ruimschoots mee weg. Zeker als je deze 
singel vergelijkt met wat andere voetballers in die tijd op plaat zetten. De 
gebroeders Mühren, Ruud Gullit, Marco van Basten. Ze komen niet in de 
buurt van Johan. 

(Johan en de Groothandel - As Dick me hullep nodig heb)
René van den Berg deed in het radioprogramma ‘Het hek 
van de dam’ wekelijks een korte sketch waarin hij Johan 
Cruijff imiteerde. Ferry de Groot en Chris Latul kwamen in 
1994 op het idee om daarvan een grammofoonplaat op te 
nemen. Dat werden er uiteindelijk vier, maar ‘As Dick me 
hullep nodig heb’ was de grootste hit. Het is een gesproken 

brief aan de toenmalige bondscoach Dick Advocaat, waarin Johan Dick 
allerlei flauwe adviezen geeft. Maar de imitatie is goed. En volgens mij was 
René van den Berg de eerste die Johan Cruijff imiteerde, dus dat is meer 
dan voldoende reden voor een plaats in dit overzicht.

(André Hazes - Johan, het is koud zonder jou)
André Hazes greep de kans om een lied over Cruijff op 
grammofoonplaat te zetten een beetje laat: hij deed het 
pas toen Cruijff een punt achter zijn carrière had gezet. 

Het werd geen grote hit en dat is volkomen terecht. Ten eerste klinkt het 
allemaal alsof het op een regenachtige middag met een kater in elkaar is 
geflanst. Maar ook dat het lied begint met een couplet over Feyenoord, 
geeft al aan dat André Hazes weinig op moet hebben gehad met voetbal. 
 

 
(Rotterdamse Henkie - Welkom in de Kuip, Johan) 
In zijn radioprogramma ‘Het opkamertje’, in de aflevering 
van 27 maart 2016 om precies te zijn, draaide Roland 
Vonk enkele liedjes die met Johan Cruijff te maken 
hadden. Zoals het lied ‘Welkom in de Kuip, Johan’, de 
B-kant van een singel van Rotterdamse Henkie. De man 
heet eigenlijk Henk Numeijer. Ik heb het lied over Johan 

nog nooit gehoord. Op YouTube is een interview met de zanger te vinden 
waarin hij tussen de schuifdeuren van zijn Rotterdamse woning een paar 
regels van dit lied zingt. Dat is op zich meer dan voldoende, ik kan de rest 
er wel bij verzinnen, maar toch, als ik ooit bij u thuis een uurtje Cruijff 
platen kom draaien wil ik dit singeltje ook in mijn koffertje hebben.  
 

(Meindert Talma - Cruijff, Cruijffie, magiër van de Meer)
Meindert Talma zong op de ceedee ‘Balsturig’ een ode 
aan Johan Cruijff. Het is een geromantiseerde versie 
van het levensverhaal van de voetballer, gezongen op de 
lijzige, maar toch aangename manier die we van Meindert 
Talma kennen. In dit veertienkoppige gezelschap, dat 
merendeels bestaat uit carnavaleske meezingers zonder 

enige diepgang, springt dit lied er op een positieve manier uit. Geen 
wonder dat je het nooit in een vol stadion zult horen. 
 

(Tonny Eyk - Nummer 14)
Voor de film die Maarten de Vos in 1973 maakte 
componeerde Tonny Eyk de muziek. Twee liedjes 
daarvan werden op singel uitgebracht: ‘Chanson pour 
Milan’ en ‘Nummer 14’. Letty de Jong zingt woordloos 
een deuntje mee, op de manier waarop ook in de 
soundtracks van Zweedse pornofilms wordt gezongen. 

Sinds iemand me daar op attendeerde vind ik het singeltje ineens een stuk 
interessanter, want echt spannend klinkt het niet. De film van Maarten de 
Vos is trouwens wel geweldig en terwijl ik dit schrijf zie ik dat hij gewoon 
compleet op YouTube is te zien. 
 

(Pierre Kartner - Mag ik je benen even lenen)
Pierre Kartner had ooit een hitje met ‘Ajax heeft de 
wereldcup’. Een draak van een lied dat hij ooit opnam 
met zijn Goede Zonen. Voor de B-kant schreef hij met 
behulp van het rijmwoordenboek een liedje over Johan 
Cruijff, ‘Mag ik je benen even lenen’. Het lied gaat 

nergens over, en hoewel Cruijff er in wordt genoemd krijg je geen moment 
de indruk dat Pierre Kartner ook maar een idee heeft wat voetbal inhoudt 
en wie Cruijff nou eigenlijk was. Het lied verscheen ook op meerdere 
elpees, en op minstens twee elpees zien we de volledige foto van de Goede 
Zonen in Ajax tenue. Nou, ook die hebben volgens mij waarschijnlijk meer 
in het café gezeten dan op een tribune. 
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(Jackie van Dam - Cruijffie!!)
Jackie van Dam heeft als Rotterdammer meerdere 
liedjes over Feyenoord op plaat gezet. Maar in 1967, dus 
lang voordat Johan Cruijff voor Feyenoord ging spelen, 
maakte hij een singel met een ode aan de baltovenaar uit 
Betondorp, ‘Cruijffie!!’. Op de B-kant staat het lied ‘Ajax 
en Feyenoord’. In die tijd kon dat nog, van twee walletjes 

eten. Het singeltje verscheen op het Telstar-label van Johnny Hoes en het 
hoesje is fraai. Dat was bij meer Telstar-singels het geval. Ik hoop dat er 
ooit iemand een boek maakt over de mooiste Telstar-hoesjes, met a.u.b. 
deze hoes op de omslag.
 

(Leo Bal & Het Ajax Legioen)
Achter het pseudoniem Leo Bal gaat Pierre Kartner aka 
vader Abraham schuil. De toen aanstaande overstap 
van Johan Cruijff naar Feyenoord was de aanleiding 
van deze grammofoonplaat. Ik zal er niks lelijks over 
zeggen, maar veel goeds valt er over dit lied ook niet 
te zeggen. De B-kant is interessanter, want dat is een 

montage van uitspraken van Johan zelf. Het heet hier ‘Ik Cruijffie’, maar 
op andere platen van Vader Abraham heet het ook wel ‘Het levensverhaal 
van Johan Cruijff’. Ik probeer er al heel lang achter te komen of hier 
ooit een financiële regeling met Johan Cruijff over is getroffen. En of 
Johan überhaupt wist dat zijn levensverhaal in zijn eigen woorden op 
grammofoonplaat is verschenen. Ik vermoed namelijk van niet.

(De Specials - Cruijffie, oh, Cruijffie)
De Specials (niet te verwarren met The Specials) hadden 
een paar hits in het genre dat een paar jaar later erg 
populair zou worden bij etherpiraten. Op de elpee die 
ik van dit combo bezit, bezingen ze zo’n beetje elk 
onderwerp dat op dat moment in het nieuws was: Ajax, 
Ard Schenk, de wereldcup, Tante Nel en Johan Cruijff. 

Het laatste lied is ook op singel verschenen, met het lied over Ajax op 
de achterkant. Ik zou u graag in het kort navertellen waar ‘Cruijffie, oh, 
Cruijffie’ over gaat, maar het is niet te doen. Iets met een gouden bal en 
Maup Caransa. 

(Ted Easton’s Jazz Band - Cruijffie, Cruijffie)  
Op de elpee ‘Koning Voetbal in dixieland’ speelt de Ted 
Easton’s Jazzband twaalf liedjes over voetbal. Maar 
omdat er niet op wordt gezongen merk je daar niks van. 
De elpee klinkt precies als alle andere platen van de Ted 
Easton Jazzband. Ook de hoes is een gemiste kans; je 
ziet gewoon de Ted Easton’s Jazzband. Hadden ze er nou 

een tekening van Dick Bruynesteyn of een foto van Johan Cruijff op gezet 
dan had ik er hier iets goeds over kunnen vertellen, maar helaas.  
 

 
(NUHR - Johan)
Het theatergezelschap NUHR, en volgens mij in dit geval 
alleen Viggo Waas, maakte een prachtig lied over Johan 
Cruijff. Ook van dit lied had ik het bestaan niet geweten  

(Maarten van Roozendaal - Johan)
In 1997 schreef Maarten van Roozendaal een korte ode 
aan Johan Cruijff. Als ik het goed heb komt het uit zijn 
voorstelling ‘Adem uit’.  
De tekst lijkt op een gedicht waar Cruijff aan heeft 
meegeschreven:
‘Een moment, een tiende van een seconde

De bal, je bewaker en de wind en het gras
En de snelheid
Waarmee de spelers lopen
Op dat moment, weet jij precies
Dat als die bal komt
Jij een duw krijgt, denk dan niet
Die bal komt hier
En dan kop ik en ik zie wel, want je weet
Dat je die duw krijgt
Dus die bal
Dus die bal is onbelangrijk
Want bepaalde dingen weet je
En dan kun je ze voorspellen
En er was nog nooit een speler
Sneller dan de bal
En een wedstrijd win je of verlies je
In drie minuten
En in die minuten gaat het dus precies om
Dat moment.’
 

(Bobe - Johan Cruijff)
Als ik u één video mag aanraden die u naar aanleiding van 
deze ‘Alle 14 goed’ kunt bekijken dan is het het lied dat Bobe 
over Johan Cruijff maakte. Ik vermoed dat het alleen een 
video is, en ik heb geen idee uit welk land dit gezelschap 
komt. Ergens in Zuid-Amerika? Het is een soort rap, maar 
niet echt, en als je niet goed oplet herken je amper dat het 
over Johan Cruijff gaat. De jongens zijn te jong om Cruijff te 
hebben zien spelen en het enige beeld dat ze van Johan in 
de video gebruiken is een foto waarin hij in de kleedkamer 
een sigaretje zit te roken. En dat is niet Johan zelf, maar de 
acteur die hem speelde in de televisieserie. 

als Roland Vonk me er niet op had geattendeerd. Viggo Waas imiteert 
Johan en vertelt een tragisch verhaal over hoe niemand weet wie Cruijff 
werkelijk is. 
Met prachtige Cruijffiaanse woordspelingen als ‘roepende in een ravijn’. 
Viggo Waas maakte in 2016 de theatervoorstelling ‘Cruijff en Pipo’. Ik ken 
alleen het fragment dat op YouTube is te zien. Daarin komt Cruijff ook ter 
sprake en het is duidelijk dat Viggo zelf meer dan eens een balletje heeft 
getrapt. 

‘De een zet muziek op, de ander danst 
mee..’



Ik hoop het ook, Johan. In mijn leven en 
gedachten was en ben je nog vaak aanwezig en 
hopelijk blijft dat nog heel lang zo. Een aantal 
Cruijff quotes en reminders in mijn leven.

‘Elk nadeel heb zijn voordeel’
Ik wilde al een tijd stoppen met veldvoetbal, 
vanwege alle blessures en pijntjes die ik 
steeds meer kreeg. Maar ik vond het spelletje 
en het teamgevoel te leuk en bleef mijn 
afscheid uitstellen. Ik besloot dat seizoen 
’19-’20 mijn laatste seizoen zou zijn, maar 
toen corona roet in het eten gooide, vond ik 
het onaf en besloot nog één seizoen langer te 
blijven om het goed af te ronden. We weten 
allemaal hoe dat seizoen afliep. Geen voetbal, 
geen boksen, geen improvisatietheater, geen 
etentjes, uitjes en feestjes… tijd over om 
meer hard te lopen maar ook om nieuwe 
interesses te ontdekken. Zo heb ik in de 
afgelopen anderhalf jaar geocachen ontdekt, 
geleerd om te golfsurfen, en volg ik nu 
online gitaarlessen. En ook al klinkt het nog 
niet geweldig: ik blijk het hartstikke leuk 
te vinden! Zonder de lockdown had ik dit 
waarschijnlijk niet ontdekt.

‘Toeval is logisch.’
Voor dit nummer van TIJDschrift was ik 
aan het bedenken dat er toch al wel heel 
erg veel is gedaan met, van, voor en over 

Johan Cruijff. Boeken, films, wandel- en 
fietsroutes… Er is zelfs een museum (staat 
in Boxtel, het is van een man die na zijn 
scheiding meer ruimte had in zijn huis en 
dit wel een mooie invulling vond), en vanaf 
september is er zelfs een musical over ons 
aller Johan. Ik sloeg aan het googelen om 
iets te vinden dat nog niet gedaan was. Dat 
vond ik niet, maar ik kwam wel de Johan 
Cruyff Foundation tegen. 

‘Het goeie doel is niet je eigen doel.’
Natuurlijk kende ik deze foundation al, en ik 
wist ook dat er heel veel goede initiatieven 
door deze foundation mogelijk gemaakt 
worden. Toen viel mijn oog op de Johan 
Cruijff Legacy Run, op de geboortedag van 
Johan Cruijff wordt deze, zo weet ik nu, altijd 
gelopen. Hoewel de run de 14K run heet kan 
iedere deelnemer zelf een afstand kiezen, en 
ook of er hardgelopen of gewandeld wordt. 
Door het wegvallen van andere activiteiten 
was ik dus al aardig bezig met hardlopen. 
Een vriendin woont in Lissabon en in januari 
appte ik haar dat ik er over dacht om me 
in te schrijven voor de halve marathon in 
Lissabon, omdat ik dan een doel had om voor 
te trainen, en omdat ik Portugal in oktober 
wel een mooi vooruitzicht vond. Ervan 
uitgaande dat het tegen die tijd allemaal door 
kan gaan natuurlijk. Ze appte terug: ‘Dan 

In de kamer van mijn zoon

‘In zekere zin ben ik 
waarschijnlijk 
onsterfelijk.’ 

Dat vonden we 
zelf tenminste. 
Op andere 
vestigingen 
werden 
we naar 
verluid 
‘de 
strebertjes 
van de 
Middenweg’ 
genoemd. 
Op een dag had ik 
een collega aan de 
telefoon en ik zei iets
(dat niet anders dan waar 
kon zijn), de collega reageerde: ‘jij altijd 
met je open deuren. Weet je hoe ik jou ga 
noemen? De Johan Cruijff van de Middenweg.’ 
Vond ik mooi. Een vergelijking met Cruijff is 
ALTIJD een compliment. 

‘De waarheid is nooit precies zoals je denkt 
dat hij zou zijn.’
Mijn zoon was nog heel klein, nog geen 
twee jaar, en we gingen met zijn drietjes op 
vakantie, naar een heel klein Grieks eiland, 
Thassos. We hadden een appartementje 
geboekt vlakbij het strand én het centrum, en 
omdat we nog vast zaten aan middagslaapjes 
vonden we dat wel prima, wij hoefden geen 
huurauto voor de hele vakantie.  
Toen we aankwamen bleek ons 
appartementen-complex volgeboekt, maar 
de reisorganisatie kon ons wel naar een 
alternatief brengen. We keken elkaar aan: 
we gaan niet zomaar akkoord hoor, eerst 
even goed zien wat het alternatief dan is. Ze 
brachten ons naar een iets hoger gelegen 
punt en we stapten uit bij een gigantische 
villa met eigen zwembad. Er hadden wel tien 
gezinnen in gekund, zo ruim was het.  
Uiteraard gingen we akkoord en wij zaten 
heerlijk in onze villa. Een paar dagen later 
besloten we te gaan wandelen met een 
gids, met een groepje andere toeristen. 
Toen we aan kwamen lopen zei één van 
de medewandelaars: ‘Jullie boeken een 
gigantische villa voor jullie drietjes, vind je 
dat normaal? En toen hadden jullie zeker 
geen geld meer voor een huurauto?’ Ehm..

Het zijn er geen 14, maar ‘ik ben altijd dwars 
door alle heersende opvattingen heen gegaan.’

Sabine Egberts

loop ik met je mee.’ en stuurde direct een 
link mee waarmee ik me in kon schrijven. Dat 
deed ik en ik downloadde direct ook maar een 
trainingsschema. En wat denk je? De afstand 
van 21K van de Cruijff run pastte precies in 
dit schema. (Dat zeg ik: ‘toeval is logisch’) 
 
Ik had dan wel nog geen onderwerp 
voor TIJDschrift maar was wel helemaal 
geïnspireerd om voor dit goede doel te 
gaan hardlopen. Deze keer virtueel (want: 
corona), maar een volgende keer misschien 
wel lekker live. En een keer met een nummer 
14 op mijn rug, een nummer dat ik mijn hele 
voetbalcarrière angstvallig had vermeden 
omdat er maar één nummer 14 is en ik zelf 
iedereen die met dat nummer op haar rug wil 
spelen een klein beetje grootheidswaanzin 
toedicht. 

‘Ik hou van werken, zolang het werken is 
waarvan ik hou.’ 
Johan is in goed gezelschap van Ghandi, die 
ooit gezegd schijnt te hebben: ‘Als je doet 
wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.’ 
Gelukkig ben ik bijna altijd met plezier 
naar mijn werk gegaan, en ook nu weer, 
inmiddels alweer bijna een jaar bij ROC TOP, 
een MBO onderwijsinstelling met de slogan 
#wathebjijvandaaggeleerd? Nou, bijna elke 
dag eigenlijk, en daar krijg ik een heleboel 
energie van!
Eén van mijn eerste banen was bij een 
uitzendbureau, ik werkte op de vestiging 
op de Middenweg in een superleuk team. 
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Salid y disfrutad: 
ga het veld op en geniet.
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Er zijn een paar spelers die zowel voor Ajax, PSV 
en Feyenoord hebben gespeeld. Ronald Koeman 
bijvoorbeeld. Koeman heeft zelfs voor Barcelona 
gespeeld. Bovendien was hij ook als coach 
werkzaam bij al deze clubs. Toch is hij niet onze 
grootste voetballer. Seedorf heeft meer Europacups 
gewonnen, net als Arie Haan. 
Maar dat telt allemaal niet wanneer we het over 
onze grootste voetballer hebben. Dat is Cruijff. 
Zonder twijfel. Ook de grootste ouwehoer voetballer 
en wat mij betreft zeker niet de sympathiekste. Maar 
dat moet je met een korrel zout nemen want ik ken 
de heer Cruijff niet persoonlijk. Alles wat ik van hem 
weet is via de media tot me gekomen en dat gaat 
zoals bekend zo z’n eigen gangetje. 
Ik herinner me dat Cruijff op de velden verscheen.
Dat kreeg ik te zien op de tv of in het bioscoop-
journaal. Ik ging zelden naar een voetbalstadion. 
Ik ben een keer naar DOS - Ajax wezen kijken in 
Utrecht. Ik moet een jaar of twaalf zijn geweest.
Cruijff deed toen nog niet mee.Ik vond de spelers 
van Ajax lelijke voetballers. Zoals Pronk en de 
gebroeders de Groot. Met grove benen in die witte 
broeken. Alles straalde kou uit. Het DOS-stadion 
was ook niks. Er was een wielerbaan rond het veld. 
Ik werd Feyenoord-fan zonder daar ooit een 
voetbalwedstrijd van te hebben gezien.Maar goed 
ook want daar liepen ongetwijfeld ook enorm lelijke 
spelers. Het kwam door het stadion. De Kuip leek 
het meest op de grote stadions zoals die van 
Madrid, Milaan en Rio. 

Veel voetbal kwam er in die tijd niet op de buis. De 
voorzitters van de clubs waren bang dat er minder 
mensen naar het stadion zouden komen als men 
wist dat het werd uitgezonden. 
Was het stadion nagenoeg uitverkocht dan kon het 
zomaar gebeuren dat er 's avonds onaangekondigd 
een Europacupwedstrijd van Ajax tegen een club uit 
Tsjecho-Slowakije werd uitgezonden. 
En dan zag je dat joch, met z’n plakhaartjes. 
Met open bek heb ik naar hem gekeken. Dat 

zoiets uit Nederland kwam en die na afloop van 
de wedstrijd ook nog ging beweren dat hij de 
Landskampioenencup wilde winnen. Dat kon toch 
nooit? Wij, uit Nederland met die lelijke koppen en 
dat moeizame gesjouw over dat gras. Kennelijk zag 
ik mezelf als voorbeeld van hoe het Nederlandse 
voetbal er voor stond. Puistenkop met houten 
knieën. 
 
Ik bleef Cruijff een eikel vinden en tegelijk een 
waanzinnig mooie voetballer. 
Opeens speelde de eikel voor Feyenoord. Hij 
maakte Feyenoord kampioen al zijn er veel 
Feyenoorders die dat kampioenschap niet 
meetellen. Ik hoor daar bij, al heb ik nooit de 
kampioentitels van de Kuipploeg geteld. Getallen 
hebben niks met het spel te maken, behalve bij de 
uitslag en of je een eentje, een tweetje of een drietje 
moet invullen. 
Cruijff maakte Feyenoord kampioen en won 
de beker voor ze, maakte Stanly Brard tot een 
gewaardeerde speler en bracht Gullit in stelling. 
En dat laatste vond ik wel prachtig. Ook een speler 
uit Amsterdam maar geen geleende Ajacied die 
wraak wilde nemen op z’n voormalige club: Gullit. 
Wanneer hij naar voren galoppeerde als Cruijff 
de bal aan de voet had. Soms gaf hij hem. Dan 
kwam er een diepe bal buitenkant voet en stormde 
de zwarte Tulp door het centrum. Vaak kreeg hij 
hem niet en dat was nog mooier. Gullit, vanuit 
de middencirkel met enorme passen naar voren 
stormend, merkt bij de zestien dat de bal niet komt. 
Hij remt door een sprong en helt z’n lichaam daarbij 
achterwaarts waardoor de dreadlocks over de kop 
zwiepen.  
Schitterend. 
 
Nederland had dankzij Cruijff al een aantal 
Europacups gewonnen maar vanaf toen 
waren er ook mooie spelers op onze velden. 

Bedankt eikel!

Bedankt eikel!

  Tekst en illustratie: 
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Augurken en 
tuinsproeiers

oor zover ik het me herinner 
heb ik Johan twee keer 
ontmoet. De tweede keer was 
bij de presentatie van het 
stripboek dat mijn broer over 
hem maakte. Na afloop was er 
een receptie en stond ik naast 
Johan een augurkje te eten. 

Er was geen goed moment om iets tegen hem 
te zeggen, maar dat hoefde ook niet. Ik vond 
het al mooi om naast hem te staan, allebei met 
een augurk op een prikker. Johan was zeldzaam 
ontspannen en zichzelf. 
Een paar jaar eerder ontmoette ik Johan bij de 
kassa van een tuincentrum. Hij kocht een sproeier 
maar had geen geld en geen betaalpas bij zich. Ik 
bood aan om dat ding voor hem te kopen, maar 
de cassière trof een andere regeling. Geen idee 
wat die regeling was, ik denk dat hij een volgende 
keer mocht betalen. Jammer, want ik had heel 
graag kunen zeggen dat ik een sproeier voor 
Johan Cruijff had gekocht.

V

door Frits Jonker

1974, ik was 14. Voor het eerst was ik mij 
bewust van een wereldkampioenschap voetbal. 
Dat had ook te maken met een nieuw 
concept dat voor het eerst werd toegepast in 
Duitsland bij dit WK, namelijk: het eindtoernooi. 
16 Landen streden in een minicompetitie 
om een plaats in de finale. Nederland was 
huizenhoog favoriet. En 
dat kwam niet in de laatste 
plaats door onze ‘Kroif’.
Wij waren op vakantie die 
zomer in Zwitserland, met 
het jongste deel van ons 
gezin. Voor het eerst in 
het buitenland! 
Ik had een oom die het 
overduidelijk niet zo op 
Duitsers had, maar hier 
kwam ik in een land waar 
een heel land het niet zo 
op Duitsers had. Zwitsers 
bleken gedurende het 
toernooi grote fans van NL 
te zijn. 
Wij volgden het toernooi 
in onze vakantiewoning: 
een etage van een grote 
Zwitserse boerderij. Voor de wedstrijden van 
NL werden wij steevast uitgenodigd door het 
oudere echtpaar dat de etage in hun woning 
verhuurde. Ik sprak een woordje Duits, maar 
converseren in Zwitserduits ging mij niet goed 
af. Ik herinner mij de start van een gesprek, 
waarbij ik pas na 5 keer de vraag verstond; 
‘oen, wie kuhfeltes iene inner swaits?’ 
(fonetisch met lange klinkers, want dít was 
wat ik hoorde). Dan maar strak tv kijken. 

In het kader van dit WK voetbal ’74 in 
Duitsland, het Weltmeisterschaft, bracht de tv 
gids van de KRO, Studio genaamd, een serie 
karikaturen uit van de voetbalhelden van de 
deelnemende 16 landen. Van elk land werd 

in de weken voorafgaand aan het toernooi 
de sterspeler uitgebeeld en voor NL was dat 
natuurlijk JC! 
Toevallig herinnerde ik mij nóg 2 namen uit 
de reeks van 16, maar geen idee waarom: 
Dennis Law van Schotland en Jan Tomaszewski 
van Polen. Waarschijnlijk dan toch omdat 

deze 2 behalve goede 
voetballers ook markante 
persoonlijkheden 
waren. Allebei hadden 
ze iets eigengereids en 
clownesks. 
Na een zoektocht in dozen 
met mijn verleden vond ik 
de 16 afbeeldingen, die ik 
toen bij elkaar gespaard 
had, terug; allemaal 
vergane glorie, vergeten 
namen (behalve die 2 
dan voor mij en voor fans 
neem ik aan). Onze Johan 
zat daar dus ook tussen. 
Hij heeft probleemloos de 
tand des tijds doorstaan 
en is in heldendom alleen 
maar gegroeid sindsdien. 

Cruijff werd gezien als de ster van het toernooi. 
En dat was nog maar in 1974. In 1999 kwam 
hij net niet voorbij Pelé in de uitverkiezing 
van wereldspeler van de (20e) eeuw. Niet gek 
trouwens, als je je bedenkt dat Pelé van een 
ongekende grootheid is. Op Europees niveau 
werd hij wél 3x de beste speler. Dit even 
terzijde. 

Leuk om dan zo'n oude afbeelding terug te 
vinden en te bedenken dat hij als reizende 
ster net naar Barcelona was verhuisd.
Onze Johan Hij werd inderdaad de ster van 
het WK '74 toernooi. De rest is geschiedenis…

Jos Bohncke

VOETBALHELDEN VAN ‘74
Er zijn talloze quotes van Cruijff die meer of minder bekend zijn en zijn terug te vinden op het net of in 
literatuur. Er zijn ook veel Cruijff-achtige uitspraken die look-alikes zijn, maar getuigen van het snappen van 
wat Cruijff-taal is. Een bekend voorbeeld van dit laatste is deze; 'Je hebt pas gewonnen van de Duitsers als 
ze in de bus zitten'. Had van Cruijff kunnen zijn, maar hij lijkt nog het meest op een quote van Youp van ’t Hek.  
De uitspraak past mooi bij de historische, beruchte, traumatische, onvergetelijke, enz. finale van het WK 
'74. Dit hoeft verder geen betoog. 
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Vrijdag 11 juni start het Europees 
Kampioenschap mannenvoetbal. Wil je zelf 
ook scoren tijdens het EK? Dat kan nu, met 
het Plop-je-Propje-spel. Organiseer nu ook je 
eigen mini toernooi.  

Aan de slag!

*Doel 
Knip het doel en de doelpalen op de pagina 
hiernaast uit. Leg het op karton (bijvoorbeeld 
een pizzadoos) en knip nu het kartonnen 
doel uit. Let op: plak de papieren voorkant 
nog niet vast op karton. Vouw om bij de 
stippellijntjes. Plak de palen op de achterkant 
van het doel. (foto 1 en 2)
Knip een citroennetje stuk en plak het op de 
achterkant. (foto 3 & 4)
Plak nu het papieren doel op de voorkant van het 
kartonnen doel (over de randen van het netje).

*Propschieter (foto 5 en 6)
Knip het smalle stuk van een ballon af.  
Vouw de ballon om  
een (leeg) plakbandrolletje. Plak vast met 
plakband. 

*Spelverloop (foto 7)
Maak propjes, pak per 
persoon een andere 
kleur papier. Bepaal 
een afstand tot het 
doel. Schiet met de 
propschieter 
op doel. Wie de  
meeste propjes raak schiet wint.

Teveel werk? Maar wil je toch een 
TIJDschrift-tintje aan het EK geven?  
Je kunt ook van een oud TIJDschrift een 
toeter maken om mee te juichen. 

Nodig
– Schaar
– Ballon
– (leeg) Plakbandrolletje
– Citroennetje
– Karton
– Plakband / lijm

3 4

2

1

5 6

7

TIJDschrift EK-spel 
Plop-je-propje DIY

   
Nike Rijsterborgh
Sanne Visser
Sabine Egberts

Doel
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TIJDschrift EK-beslisboom  
Nike Rijsterborgh
Sanne Visser
Sabine Egberts
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Steenbok – 23 december t/m 20 januari
Als je je best doet, dan gaat het beter. Maar dat is logisch.

Waterman – 21 januari t/m 18 februari
Waar je je op focust, daar steek je energie in. Maar dat is logisch.

Vissen – 19 februari t/m 20 maart
Als je je huis schoonmaakt, dan ruikt het fris. Maar dat is logisch.

Ram – 21 maart t/m 20 april
Als je de planten water geeft, dan krijg je nieuwe blaadjes. Maar dat is logisch.

Stier – 21 april t/m 21 mei
Je kunt alleen een kans zien als je weet wat een kans is. Maar dat is logisch.

Tweelingen – 22 mei t/m 2 juni
Als je vandaag begint, dan ben je sneller klaar als dat je morgen begint. Maar dat is 
logisch.

Kreeft – 22 juni t/m 23 juli
Als je een nieuwe taal wilt leren spreken, dan moet je beginnen met luisteren. Maar 
dat is logisch.

Leeuw – 24 juli t/m 23 augustus
Als je niet gaat lopen, dan kom je ook niet ver. Maar dat is logisch.

Maagd – 24 augustus t/m 23 september
Wie zich rijk wil voelen die geeft zijn geld uit, wie rijk wil zijn die spaart het. Maar 
dat is logisch.

Weegschaal – 24 september t/m 23 oktober
Als je bij een splitsing altijd naar links gaat, dan weet je niet wat er rechts is. Maar 
dat is logisch.
 
Schorpioen - 24 oktober t/m 22 november
Wie het licht wil zien moet weten waar het knopje zit. Maar dat is logisch.

Boogschutter – 23 november t/m 22 december
Je kan twee dingen doen, je kan er iets aan doen of je doet er niets aan.  
Maar dat is logisch.

TIJDSCHRIFT KWARTAAL HOROSCOOP
Editie: Zomer 2021
Uit de lucht gegrepen, maar dat lijkt me logisch. 
Door: Sanne Visser
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Ik weet dus vrij zeker dat ik Johan Cruijff 
begin jaren zeventig op Het Kasteel van 
Sparta heb zien spelen, maar als ik mijn ogen 
dicht doe zie ik hem daar steeds een doelpunt 
maken dat ie helemaal niet daar maakte. 
Dan zie ik namelijk het iconisch geworden 
doelpunt van hem dat op YouTube wordt 
aangemerkt als hét moment uit de carrière 
van Cruijff. Johan staat aan de zijlijn wat te 
frommelen met een stuk rekverband, krijgt 
de bal aangespeeld, geeft in één vloeiende 
beweging, om een verdediger heen, als 
het ware een voorzet aan zichzelf, sprint 
achter de bal aan en krult ‘m zo achter de 
verbouwereerde keeper. Datum: 2 januari 
1972. Plaats van handeling: het stadion van 
FC Den Haag. Niet dat van Sparta.   
 Ik zal het zien van deze goal op televisie 
en internet wel ergens in mijn hoofd 
hebben laten samensmelten met mijn eigen 
herinnering aan een wedstrijd Sparta-Ajax. 
Zo gaat dat met herinneringen. Naarmate 
je ouder wordt, realiseer je je steeds meer 
dat je geheugen een soort soep is. Allerlei 
mensen, plekken en gebeurtenissen zijn 
er in gegaan, de tijd heeft er flink in zitten 
roeren, alles is door elkaar gehusseld, je mag 
slechts hopen dat je nog herkenbare klonten 
tegenkomt.
 Als iets onbetrouwbaar is, dan is het wel 
de menselijke herinnering.

BROODJES ZUURKOOL
Maar goed, ik heb Cruijff zien spelen, begin 
jaren zeventig, toen ik ééns in de twee weken 
present was op de sta-tribune van Sparta, de 
tribune met de goedkoopste kaartjes, aan de 
korte zijde. Ik was een jaar of twaalf, dertien, 
woonde met mijn ouders in Schiedam en 
werd meestal met de auto gebracht door mijn 
vader of moeder. Zelf gingen ze niet mee. 
Voetbal interesseerde hen niks. 
 Ik stond in zekere zin in mijn eentje op 

de tribune. Met om mij heen merendeels 
oudere mannen die luidruchtig meeleefden 
met de verrichtingen op het veld. Of ik me 
verloren voelde weet ik eigenlijk niet eens 
meer. Maar ik geloof niet dat ik daar nou 
mensen heb leren kennen.  
 Mijn krachtigste herinneringen zijn aan 
een paar randverschijnselen. Zoals aan mijn 
eigen uitmonstering - op zeker moment had 
ik een Sparta-petje, een Sparta-sjaal en een 
Sparta-toeter. En aan de broodjes zuurkool 
met worst die je van een stalletje aan de 
lange zijde kon kopen en die je dan werden 
aangereikt dóór het gaas tussen lange en 
korte zijde. 
 Ja, en er is dus de - valse - herinnering 
aan een doelpunt dat heel ergens anders 
werd gemaakt.

DEVENTER
Tegenwoordig interesseert voetbal me 
hoegenaamd niets meer, en ik heb me 
afgevraagd hoe ik er destijds toch bij kwam 
om naar Sparta te gaan. Ik denk dat het om 
een echo ging van eerdere bezoeken aan 
Go Ahead Eagles in Deventer, in de tijd dat 
ik met mijn ouders in Warnsveld woonde. 
Een vriendje van de lagere school daar ging 
steeds naar thuiswedstrijden van Go Ahead 
Eagles en op zeker moment ben ik op de 
vleugels van zijn enthousiasme met hem 
meegegaan. Met de trein van Zutphen naar 

COEN & 
CRUIJFF IN DE 
SOEP  
door Roland Vonk 
tekeningen Herman Schouwenburg

Deventer en dan de stroom mensen volgen 
naar het stadion. Daar, in de Adelaarshorst, 
zal ik Cruijff ook weleens hebben gezien, 
maar ik herinner me vooral keeper Tonny 
van Leeuwen die een bal uit de lucht plukt, 
’m neerlegt omdat ie het fluitje van de 
scheidsrechter meent te hebben gehoord, 
waarna een speler van de tegenpartij de bal 
zo tussen de palen schiet. Doelpunt. Of is 
ook dat een beeld van tv dat ik tot een eigen 
herinnering heb omgevormd?

De bezoekjes aan Sparta heb ik denk ik een 
jaar of twee volgehouden. Toen zal ik toch 
geconcludeerd hebben dat het niet iets voor 
mij was. 
 Ach, wat weet je nou van jezelf als je 
twaalf bent?

PASSANTEN
Later ben ik me ook gaan verbazen over 
wat dan ‘clubliefde’ heet. Dat je een zekere 
band voelt met een stadion, met de plek 
waar wedstrijden worden gespeeld en waar 
geschiedenis ligt, dat kan ik me voorstellen. 
Ik ken de verhalen van vrienden en collega’s 
die als klein jongetje aan de hand van hun 
vader naar het stadion gingen en later met 
hun eigen zoon hetzelfde zijn gaan doen. 
Hoe ze de kringloop van het leven voelden 
op zo’n plek vol persoonlijke en sportieve 
herinneringen. 
 Ik kan me ook voorstellen dat er emotie 
gaat kleven aan de vlag en het shirt van 
‘jouw’ club. De kleuren daarvan zijn de 
kleuren waaruit die warme herinneringen zijn 
opgetrokken. 
 Maar de spelers? Er is een tijd geweest 
dat bij Feyenoord allemaal jongens van Zuid 
speelden, van Rotterdam-Zuid, en bij Sparta 
mannen uit Spangen en omgeving, maar die 
tijd ligt lang achter ons. Tegenwoordig gaat 
het vaker om passanten, om huurlingen. 
Jongens die een tijdje hier op de loonlijst 
staan en dan weer daar. Net waar ze het 
meeste kunnen verdienen. Of waar ze 
anderszins voor hun carrière het beste uit 
zijn. Ik meen me ook te herinneren – daar 
gaan we weer – dat Louis van Gaal ooit 
trainer werd van Barcelona, en half Ajax 
meenam. Dat leek mij een test voor de 
‘clubliefde’ van die Barcelona-aanhangers. 
Moesten ze opeens voor allemaal 
Nederlanders gaan staan juichen. 
 De komst van Johan Cruijff naar 
Feyenoord in 1983 was ook zoiets. Na onmin 

bij Ajax koos hij voor aartsrivaal Feyenoord. 
Dus nu moesten Feyenoord-supporters 
opeens warm lopen voor iemand die ze altijd 
hadden gezien als de vijand. Cruijff’s komst 
was op zijn zachtst gezegd omstreden. Er zijn 
verhalen van supporters die hun al gekochte 
seizoenskaart verscheurden. En als er bij 
anderen al sprake was van liefde, dan leek 
die liefde voorwaardelijk. Cruijff was welkom, 
maar dan moest hij wel leveren. 
 Dat deed hij ook. Feyenoord werd dat 
seizoen landskampioen.

Cruijff bleef maar een jaar in Rotterdam. 
Daarna beëindigde hij zijn carrière als 
voetballer. Feyenoord was maar een uitstapje 
geweest, een wonderlijk en pikant uitstapje. 
Hij is natuurlijk nooit bij Feyenoord gaan 
horen. Cruijff was een wereldster. Met een 
meer dan gemiddelde verering in Amsterdam 
en Barcelona. Je kunt onmogelijk zeggen 

dat hij de geschiedenis is ingegaan als 
‘Feyenoorder’. Niet zoals bijvoorbeeld Willem 
van Hanegem, Wim Jansen en Coen Moulijn. 
Die ik ook allemaal heb zien spelen als ze bij 
Sparta op bezoek waren. Of misschien ook 
wel bij Go Ahead.

HEIMWEE
Willem, Wim en Coen hebben allemaal het 
grootste deel van hun actieve voetbalcarrière 
bij één en dezelfde club gespeeld: Feyenoord. 
Van Hanegem twee periodes, met daartussen 
meerdere seizoenen bij AZ en Utrecht. Maar 
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in de beleving van supporters hoort hij denk 
ik bij de club. Wim Jansen was helemaal 
trouw. Die stond van 1965 tot 1980 in 
het rood-witte shirt van de club van Zuid. 
Groot was dan ook de verontwaardiging in 
Rotterdam toen Wim Jansen – mr. Feyenoord 
– in 1980 na een Amerikaans uitstapje aan 
de slag ging bij … Ajax. Dat kon toch niet? 
Dat werd gezien als een vorm van verraad. 
 En dan was er Coen Moulijn. Die na zijn 
start bij Xerxes nooit bij een andere club dan 
Feyenoord heeft gespeeld. Er werd ook wel 
gezegd dat het voor Feyenoord vrij makkelijk 
was om met Coen te onderhandelen over 
een nieuw contract. Ze wisten dat ie bij Delft 
al heimwee naar Rotterdam had. Figuurlijk 
gesproken, en misschien wel echt ook. 
 Na het beëindigen van zijn professionele 
voetbalcarrière is Coen ook gewoon 
in Rotterdam gebleven, waar hij een 
herenmodezaak uitbaatte. 
 Hij dook bij allerlei gelegenheden op. 
Misschien wel doordat ie te aardig was om 
nee te zeggen. Bij zulke gelegenheden 
heb ik Coen herhaaldelijk ontmoet. Cruijf 
heb ik nooit in levende lijve meegemaakt, 
Coen dus wel. Een heel gewone, aardige, 
aanraakbare man die toevallig vroeger goed 
kon voetballen. 
 Iets zegt me dat het soort bekendheid 
dat Cruijff oogstte heel anders was dan 

wat Moulijn meemaakte. Bekendheid komt 
in allerlei soorten en maten. En het soort 
bekendheid dat aan je gaat kleven heeft heel 
erg te maken met wie je bent en hoe je in de 
wereld staat. Boven niet elke beroemdheid 
hangt het aureool van De Verlosser.

VALKHOFF
Ik was ooit bij de presentatie van een 
beeld ter nagedachtenis aan muzikant Jaap 
Valkhoff, de man die voor een groot deel 
verantwoordelijk was voor het Feyenoordlied 
Hand in hand kameraden. Het tweede couplet 
van dat lied begint met de regels: 
 Wat een spanning, wat een sfeer, kijk de  
 bal gaat langs de lijn 
 Heel de kuip gaat wild te keer bij een  
 sprint van Coen Moulijn
 Bij de presentatie zette een plaatselijk 
bekende zanger-accordeonist het lied in. 
Coen stond ernaast. Iedereen zong mee. De 
zanger liet na een tijdje een gaatje vallen 
om Coen de regels te laten invullen waarin 
hij zelf voorkwam en … het bleef stil. Ehhh 
… hoe ging die tekst ook weer? Je zag het 
vraagteken boven Coen’s hoofd. Zo’n orakel 
als Cruijff was, was ‘Coentje’ duidelijk niet.
 Later kwam ik hem een keer tegen 
samen met zijn vrouw bij de Rotterdamse 
Artiesten Club, waar hij mij zowaar 
herkende van mijn radiowerk. Ik maak al 

meer dan dertig jaar programma’s voor 
Radio Rijnmond, waaronder sinds 1998 het 
wekelijkse programma Archief Rijnmond met 
en over muziek uit Rotterdam en omstreken. 
Zodra Coen me zag, riep hij enthousiast: 
‘Hé, leuk programma! Wij luisteren altijd op 
zondag!’
 Coen Moulijn die luistert naar de 
radioprogramma’s die ík maak?
 Ik was verbaasd. Aan de andere kant: 
waarom niet? Zo’n man is ook maar iemand 
met een leven waarin de dagen om invulling 
vragen.

WALHALLA
De laatste keer dat ik Coen zag was onder 
bijna hallucinante omstandigheden. Het was 
eind 2010 en ik bezocht in Kantine Walhalla 
op Katendrecht een theatervoorstelling 
rond de fameuze Oase bar, de bar van 
de gebroeders Valkhoff, Jaap en Arie. Op 
het podium speelde acteur Pim van Alten, 
gestoken in Feyenoord-tenue, Coen Moulijn. 
Maar als ik even naar links boog, zag ik de 
échte Coen Moulijn op de tribune zitten. 
Die was een avondje uit. Net toevallig deze 
avond. Hier. 
 De botsing van werkelijkheid en fictie 
vormde een soort kortsluiting in mijn hoofd.
 En een paar dagen later kreeg deze 
avond nog een wonderlijk staartje ook. Coen 
Moulijn – de echte – werd getroffen door een 
herseninfarct en stierf. Een schok ging door 
Rotterdam. Een beetje vergelijkbaar met wat 
de plotselinge dood van Cruijff zes jaar later 
voor de hele wereld deed. Alleen voor mij 
wel met een verschilletje: met het heengaan 
van Cruijff ben ik – voor zover ik weet – geen 
vaste luisteraar verloren, met de dood van 
Coen wel. Of zou ook dat berusten op een 
‘valse’ herinnering?

Life hacks
door Anne Schneider

In deze rubriek worden Life Hacks onthuld, 
die zijn bemachtigd uit het dagelijks leven 
van geheime agent 007. Doe er je voordeel 
mee, stay tuned. 

Ken je dat, je wilt je 20 meter lange jacht 
kwijt in een haven, maar die ligt vol met 
inimini bootjes? De oplossing ligt meer voor 
de hand dan je denkt. Je pakt je sniper onder 
de zitkussens vandaan op het achterdek en 
plaatst je demper op het uiteinde. Je boort 
vervolgens in elk schip minstens drie gaatjes 
en wacht een kwartier. En voilà, je kunt jouw 
jacht er gewoon overheen plaatsen. Vergeet 
niet om ook het touw van die bootjes los te 
maken van de kade, dit kan eventueel met je 
0,2 mm lazer tijdens het wachten. 

Als je niet direct iets hebt aan deze life hack, 
dan heb ik een minstens zo interessante, 
doorgesluisd gekregen van de schoonmaker 
van 007:
Ben je er ook volledig klaar mee om als 
een ware Cirque du Soleil acrobaat, 10 
minuten lang te moeten duiken in je natte 
dekbedovertrek, omdat het volledig in de 
knoop zit met de rest van de net gewassen 
witte was? 
Worstel niet langer en switch niet van 
carrière, maar los het vanaf vandaag simpel 
op: voordat je het dekbedovertrek in de 
machine doet, dien je eerst een knoop te 
leggen in de uiteinden aan de openingszijde 
van het dekbedovertrek. Leg het vervolgens 
opgerold op de bodem van de machine. 
Herhaal deze stappen voor de droger, om ook 
daar succes te garanderen en een einde te 
maken aan die geheime bijeenkomsten van 
witte was in je dekbedovertrek.
#nooitmeer #1hompwas #cirquedusoleil 
#geheimebijeenkomsten #007style #life 
#Anne Schneider. 

‘Het voelt alsof 
ik dit seizoen niet 
vóór Feyenoord 
heb gespeeld, maar 

tégen Ajax’
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Ontworpen door topontwerper Robert Opron, 
is de Citroen SM een stijlicoon, waarbij de 
S staat voor Sport en de M voor Maserati: 
het merk van de motor die er in zit. De 
SM is zó ontworpen dat er twee stelletjes 
in konden zitten, de mannen voorin …, zo 
las ik in Autoblog van 24 maart 2016. De 
auto is van voren breder dan van achteren 
wat de aerodynamica van het ontwerp ten 
goede komt, hij is dus snel, zeer snel, net 
als een van zijn meest bekende eigenaren: 
Johan Cruijff. Met een topsnelheid van 220 
km, en oplopend naar 228 km per uur bij 
latere ontwerpen, wás ie dat natuurlijk ook 
in de jaren zeventig. Johan Cruijff deelde 
zijn passie voor deze auto met onder andere 
Carlos Santana en Bill Wyman. 

Zijn eerste SM huurde Johan Cruijff voor 
honderd gulden per maand van Citroën, 
een publiciteitsstunt van de fabrikant en 
waarschijnlijk was Cruijff hiermee onbedoeld 
de uitvinder van de lease auto. De meest 
majestueuze voetballer had een auto waarbij 
volgens sommigen SM stond voor Sa Majesté. 
Cruijff was natuurlijk ook een stijlicoon en liet 
zich als tegenprestatie vaak fotograferen met 
de auto. Het verhaal gaat dat de Philips radio 
cassettespeler, die er standaard niet in zat, 
maar bij hem wel, ook gesponsord was. De 
auto was een aantal jaren geleden inzet van 
een loterij voor de Johan Cruyff Foundation.

‘Geld interesseert me helemaal niet. Het 
klinkt gek, maar het is zo. Kijk, als ik een 
paar nieuwe schoenen wil kopen, moet dat 
natuurlijk kunnen. Of als ik op vakantie wil. 
Of als ik een autootje wil rijden. En dan hoef 
ik echt geen Rolls Royce te hebben, maar 
gewoon een leuke auto’, aldus Johan Cruijff 
in De Volkskrant van 17 juni 1972. Het werd 
dus uiteindelijk de Citroën Sport Maserati, in 
1973. Eerst dus geleased en later gekocht. 
De auto waar ik als tiener van droomde dat 
ik daarmee de straat van mijn ouderlijk huis 
in zou rijden wanneer ik achttien zou zijn 
en mijn rijbewijs zou hebben. Dichterbij dan 
de foto bij een SM hier bij mij in de buurt 
in Amsterdam Zuid, een paar jaar geleden, 
is het nauwelijks gekomen, maar wanneer 
ik aan Cruijff denk, dan denk ik aan hoe hij 
over slidings sprong met de bal én aan deze 
auto, die beide grote indruk maakten in de 
tijd dat ik als aspirant voetballertje op mocht 
blijven om hem te zien voetballen op de 
televisie. Deze Italiaans/Franse droomauto 
was qua vormgeving zijn tijd ver vooruit en 
deed denken aan een auto uit de strips van 
Michel Vaillant, getekend door Jean Graton. 
Ik herinner me uit mijn jeugd dat je er 
maar weinig van op straat zag en hij is als 
ik mij goed herinner ook snel uit de handel 
genomen door de vele technische gebreken 
die het ontwerp plaagden. Vernieuwend 
was deze opvolger van de legendarische 
DS echter wel met zijn meedraaiende 
koplampen, elektrische bediening van de 
ramen, airconditioning en met natuurlijk die 
topsnelheid van 228 km per uur.

Ik word altijd blij van mooi ontworpen 
gebruiksgoederen, of het nu koffiezetappara-
ten, camera’s of auto’s zijn. Ik heb maar een 
paar exemplaren van dit ontwerphoogtepunt 
van deze auto zien rijden. Een keer in 
1975 terwijl ik op een parkeerplaats stond 
met mijn ouders en hun Citroën CV2, 

JC & SM
door Gijs Weehuizen
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beter bekend als de Lelijke Eend, met 
een topsnelheid van 90 km per uur met 
wind mee, langs de Route du Soleil, heb ik 
met een Fransman gepraat die daar heel 
ontspannen zat te genieten van zijn auto: de 
SM, en mocht ik van dichtbij een blik werpen 
op het al even futuristische als comfortabele 
interieur.  
Helaas heb ik dankzij een niet blijvende 
interesse in voetbal in mijn jeugd Cruijff op 
televisie niet heel vaak zien spelen. Echter 
beiden, zowel de auto als de speler, hebben 
toch een grote indruk gemaakt in die paar 
keer. Zoals gezegd: wanneer ik aan Cruijff 
denk, denk ik aan die keer dat hij over 
een sliding heen sprong in de 16 meter en 
scoorde. Zo gemakkelijk als hij over het 
gestrekte been heen sprong met de bal onder 
controle, dat is volgens mij tekenend voor 
hem. Wanneer ik aan de Citroën SM denk 
denk ik aan Frankrijk, het immer zonnige 
land waar ik graag ben. Aan beiden heb ik 
goede herinneringen. 

Voetbal is …

Watch the merchandise.

EEn vErhaal mEt EEn staartjE…
Want als dit verhaal af lang en breed klaar is, 
komt Marian in contact met een eigenaar van 
de Citroën SM in het zuiden van het land. En 
zo bevinden wij ons op een mooie dinsdag 
in de trein om foto’s te maken van deze 
bijzondere auto.
De gelukkige bezitter van deze superauto 
is een enthousiaste man die ons vanaf het 
station met hoge snelheid naar de plek 
brengt die hij heeft bedacht om deze junior 
timer te fotograferen. De SM blijkt een zeer 
soepel rijdende auto die over de weg vliegt. 
In de bochten kom ik bijna los uit mijn stoel 
en hang ik in de veiligheidsriemen alsof ik 
fokkemaatje op een zeilschip ben. De man 
vertelt mij over de SM en hoe hij samen 
met een jeugdvriend besloot dat uit de 
verzameling Matchbox de SM de auto wordt 
die hij later gaat aanschaffen. De Rolls Royce, 
de beste auto, verliest het van de Citroën SM,
de mooiste auto. Een droom komt uit. Ook 
voor mij, want ik vind dit óók werkelijk de 
mooiste auto en daar zit ik nu in. Het is de 
fijnst rijdende auto waar ik ooit in gezeten 
heb. 
De man biedt aan mij te laten rijden in zijn 
auto, helaas heb ik geen rijbewijs, gemiste 
kans, wel heel aardig.

De thermometer

Doordat mijn vader (clubarts bij LONGA – LichaamsOntwikkeling 
Na Gedane Arbeid – in Tilburg) volop van Cruijff wilde genieten, 
kwam er ten langen leste een TV bij ons in huis. Ik was toen al 
het huis uit, dus dat was na 1966. Het verhaal gaat dat mijn 
vader helemaal uit z’n dak ging bij een van de prachtige goals 
van Cruijff. Hij had altijd een koortsthermometer op zak, zo’n 
kwikthermometer. Door het springen viel dat ding op de grond en 
mijn vader begon er van pure vreugde op te stampen.

Jaren later vonden we nog kwikbolletjes onder de kasten en het 
dressoir.

Mirjam Boelaars
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Erik Evenhuis stuurde vriend Martin 
Groenewoud een mail met de tekst: 
‘Ik kocht laatst via Marktplaats maar 
weer eens een E-reader,  en moest 
daarvoor een zakelijk afspraakje 
maken voor de Overdracht plus 
Betaling. Misschien kopij voor het 
blad,  maar dan moet het wel grappig 
en – vooral – begrijpelijk zijn om te 
lezen.’  
Nou grappig is het zeker, begrijpelijk 
iets minder, maar dat is juist de grap.   

Beste …, ik heb een vraag over ‘Rode 
Sony E-reader, werkt perfect’. Ik heb 
belangstelling. Zitten er ook de snoertjes bij 
die nodig zijn om op te laden en boeken te 
plaatsen? Hoeveel jaren oud is de e-reader 
ongeveer? De mijne is net gewoon gestopt 
na x jaar functioneren en ik wil natuurlijk 
niet dat ook deze na 1 jaar er al de brui aan 
geeft!  

Met vriendelijke groet,
E. Evenhuis

11:38 Hoihoi, de snoertjes kan ik erbij 
leveren als je dat wilt. Alleen de adapter heb 
ik niet, de stekker zeg maar. De boeken kun 
je overzetten via de kabel en via WiFi. Ik durf 
niet te zeggen hoe oud hij is. Hij heeft hier 
een tijdje in de kast gelegen (ongebruikt). Ik 
gok vier, vijf jaar.
Hij werkt iig perfect nog, nergens 
mankementen. 

12:31  
Ik heb een vrijkaartje om naar Den Haag te 
reizen. Verder met pensioen.
12:35  
Sorry ik maak het even af: ik kan every day 
dus de Sony afhalen, noem maar een tijd dat 
je kunt.

12:35  
Oh super! Ik ben morgen thuis als dat 
uitkomt? 

Dan reserveer ik hem voor je.
Er staan ook nog een aantal Engelstalige 
boeken op.
 
12:38 
Wat wil je het liefst: bij jou thuis (dan 
moet ik een stuk fietsen denk ik) of op het 
dichtstbijzijnde station?  
Vertel me dan ook even welk station dat is.

12:39
Ik woon vlakbij Holland Spoor
Twee minuutjes lopen. Dat doen? 

12:46
17 uur? 
En noem een plaatsje waar we elkaar zonder 
moeite kunnen vinden.
 
12:47 
Kan het misschien ’s middags?
Adres is S’weg 493C 
Hoe laat? Welk uur? 

12:49 
Ik ben gewoon op het station. Ik weet niet 
hoe 493C er als plaats uitziet dus ik weet niet 
waar ik dan moet staan.

12:59 
Ik bedoel dat S’weg 493C mijn adres is. Dan 
kunt u hem rustig uittesten. 
Twee uur doen?

Rode Sony E-reader, 
werkt perfect
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12:59
12.40 u. 13.40 u. 14.40 u. enz. is een 
makkelijke reis voor mij. Ik heb ook zo’n 
face shield voor, zoals het treinpersoneel, 
makkelijk te herkennen. Tel 06xxxxxxxx als 
je me niet ziet.
Noem maar een uur, voor mij is 12.40 u het 
gunstigst. Groet Erik

14:15
12.40 is prima.  
Je wilt dan dus op het station meeten? Ik 
zal dan voor de hekjes staan bij de kant van 
spoor 1.

14:15
Ja, goede tijd, afgesproken. Het viel me later 
pas in dat het nummer 493C niet het station 
is maar waarschijnlijk jouw huisadres… Maar 
meteen voor de hekjes is prima. Moet ik als 
ik het station uitkom linksaf of rechtsaf? Oh 
ja, moet ik pinnen? Dat schijnt tegenwoordig 
te kunnen met de telefoon, maar ik heb 
alleen maar een gewoon mobieltje van € 19. 
Of een envelopje met geld? Je moet dan wel 
wisselen met een tientje of een twintigje.

14:43 Ja klopt maar maakt niet uit. Ik 
zal voor de hekjes staan met de e-reader. 
Die herken je wel denk ik. Ik kan een 
betaalverzoek via marktplaats sturen maar 
contant mag ook. Ik heb alleen geen tientje 
terug maar als het goed is, kun je ook € 40 
pinnen toch?

15:30
Zullen we maar afspreken dat je ergens even 
een tientje of twintigje uit de muur haalt dan 
betaal ik contant met mijn vijftigje (of zestig 
euro). Het is wat gedoe maar wel lekker 
betrouwbaar. Van pinnen met een telefoon 
heb ik geen verstand, ik neem wel mijn 
pinpas mee.

15:35 
Ik snap het niet zo goed. Je kunt toch € 40 
pinnen? 
Gewoon met je pas.

15:44
Waar steek ik hem dan in, zo voor dat hek?? 
Als je het me uitlegt hoe dat gaat wil ik dat 
desnoods ook wel doen, maar ja, hoe?

15:47 Ja, sorry maar ik kan dit bijna niet 
meer serieus nemen…

Er staan poortjes op het station waar je 
uitstapt.
Daar wacht ik.
Je kunt gewoon ergens € 40 pinnen.
Als dit te moeilijk is dan snap ik het niet 
meer.

16:33
Ja, bekijk het humoristisch. Ik kom echt van 
een andere tijd, hier komt mijn versie:
Ik loop het station uit, wandel naar links of 
rechts. Het is een oud station en ik stel me 
daar voor dat ik op een ogenblik langs een 
hek wandel, zo een met spijltjes. Vaak stopt 
daar dan een bus en daar sta jij dan ergens. 
Nu moet ik daar pinnen, dat gaat dan met 
een smartphone en een app, heeft iemand 
me van de week nog eens verteld. Zoiets zou 
ik dan voor het eerst doen.
Tweede versie: Jij staat bij de poortjes, ook 
een soort hek. Ik moet ergens daar contant 
geld pinnen bij een automaat, en ik betaal 
contant € 40. Volgens mij is dat zoals jij het 
ziet.
Dus contant betalen, als ik het goed begrijp. 
En ik zie je bij de poortjes.

17:06
Yes
Tot morgen dan.

Volgende dag 12:14
Hoi! Ik vond ook nog een hoesje ervan dus 
die krijg je er ook bij. Tot straks!

Erik Evenhuis

De transactie vond uiteindelijk plaats om 
12:40 u bij de hekjes. Zij met de rode 
E-reader, hij met een face-shield, net als het 
treinpersoneel. 



Het was zomer 1994 en ik studeerde 
aan de Hogere Hotelschool. Ik had 
een werkervaringsplaats geregeld in 
Spanje om studiepunten te halen en 
om werkervaring op te doen en de 
taal te leren, maar natuurlijk vooral 
om met een gratis vakantie dichterbij 
het einde van mijn studie te komen. 
Ik ging samen met Eva, een 
medestudente, en we gingen met de 
nachttrein, want het vliegtuig was te 
duur. Er waren nog meer studenten 
van onze opleiding die daar in de 
buurt iets aan het doen waren. 
Na een lange nachtrit kwamen 
we ’s ochtends aan in Figueres. 
We stapten uit en kwamen al wat 
medestudenten tegen. Ze werkten 
allemaal al een aantal dagen in luxe 
hotels en hadden het helemaal naar 
hun zin. Ze waren al bij ons hotel 
wezen kijken en hadden het ook 
al een bijnaam gegeven, namelijk 
Fawlty Towers. Het was er volgens 
hen vreselijk. De hygiëne was heel 
slecht en de bediening was vreselijk. 
Nou ja, zo zeiden ze, we zouden het 
allemaal wel zien. 

We hadden alleen een folder gezien, er was 
nog geen internet – in elk geval hadden wij 
dat niet – maar we hadden onze plek toch 
al geregeld, dus we dachten: ja, we zien 
het wel. En dat gebeurde ook. Toen we aan 
kwamen in het hotel moesten we in de lobby 
wachten op de hotelmanager. Ik keek naar 
het aquarium en zag een vis drijven. Hij was 
dood. Toen de hotelmanager ons ontvangen 
had en alle formaliteiten waren geregeld, 
wees ik hem op de vis. Ik sprak nog geen 
Spaans dus ik wees naar de vis en ik maakte 
met mijn hand een snijdende beweging langs 
mijn keel. Waarop hij knikte en ons naar de 
slaapzaal bracht. Wat tekenend was voor 
deze werkvakantie: toen we weggingen na 
tweeëneenhalve maand dreef de vis er nog. 

Behalve wij en nog een aantal andere 
studenten, was er ook vast personeel. Het 
eerste dat ons opviel aan hen, was dat ze 
consequent met hun rug naar de gasten 
toegedraaid zaten, waar wij ons wel over 
verbaasden, want op de hotelschool leer 
je in ieder geval om je gasten aandacht te 
geven. Wij begrepen er niet zoveel van. 
Maar we waren er nog maar net, we spraken 
geen Spaans en we hadden gratis eten en 
onderdak, dus dit was niet het moment om 
bijdehand te doen. 

Het hotel bestond uit twee gedeeltes. We 
hadden beneden een á la carte restaurant, 
daar kwamen gasten die gewoon langs liepen 
en niet in het hotel sliepen. Die konden 
gewoon van de kaart bestellen. Tenminste, 
als ze binnen durfden te komen dan, want 
het personeel zat dus zoals gezegd met 
de rug naar de deur en de gasten weg 
te kijken. Boven was El Corridor en daar 
aten de mensen die in het hotel sliepen. 
Meestal groepen Spaanse bejaarden of Oost-
Europeanen. Die kwamen daar gewoon met 

En un 
momento  
dado
Werken in Spanje 
 

door Sabine Egberts

‘In de keuken werkten de kok, zijn naam weet ik niet meer maar het was in ieder geval een ontzettende junk. Hij had een hulpje, Juanita en zij was alcoholiste, en zij had ook weer een hulpje en dat was Thomas. Thomas was verslaafd aan zo ongeveer alles waar je verslaafd aan kunt zijn.’

zijn allen eten met de keuze uit twee menu’s: 
menu 1 en menu 2. De eerste keer dat ik 
moest serveren was in El Corridor.  
 
Voordat ik dat vertel, wil ik eerst iets over 
de keuken vertellen. In de keuken werkten 
namelijk drie personeelsleden: de kok, zijn 
naam weet ik niet meer maar het was in 
ieder geval een ontzettende junk. Hij had een 
hulpje, Juanita en zij was alcoholiste, en zij 
had ook weer een hulpje en dat was Thomas. 
Thomas was verslaafd aan zo ongeveer alles 
waar je verslaafd aan kunt zijn. En Thomas 
werd ook één keer in de zoveel tijd op pad 
gestuurd naar een afkickkliniek als het weer 
eens uit de hand was gelopen. Bijvoorbeeld 
die ene nacht waarin hij aan de deur stond 
bij onze slaapkamer met een touwtje aan 
zijn tanden en aan de andere kant van het 
touwtje een baksteen, en Eva en mij smeekte 
om de steen weg te smijten, want hij had 
zo’n kiespijn. En toen we allebei weigerden is 
hij de hele nacht jammerend voor onze deur 
gaan liggen. Nou, na zo’n soort trip werd hij 
dus door de hotelmanager met een pak geld 
op zak op de bus gezet naar de afkickkliniek 
om vervolgens een paar dagen later weer 
knetterstoned binnen te komen alsof er 
niets aan de hand was, en dan begon alles 
weer van voor af aan. Eén keer in de week, 
op zaterdag, kregen ze ook hulp van een 
zaterdaghulp, El Turisto werd hij genoemd. 
Hij was stevig, en altijd gekleed in een T-shirt 
en een korte broek en slippers, vandaar ook 
de bijnaam. 

Als Juanita de keuken schoonmaakte, dan 
deed ze dat met een emmer koud water 
en een zwabber, en als ze de hele vloer 
had gezwabberd dan ging ze met dezelfde 
zwabber, het water was al helemaal zwart, 
nog even de bakplaten over. Dus El Turisto 
had aan het einde van zijn dienst steevast 
gitzwarte voeten. Als wij ‘s nachts de keuken 
binnenkwamen, je moest altijd eerst door de 
keuken om op de slaapzaal te komen, en het 
licht aandeden dan schoten de kakkerlakken 
alle kanten op. Er was wel schoonmaakmiddel 
aanwezig, maar dat stond in een bakje op het 
aanrecht met een verstijfde kakkerlak er in. 
Dat was dus de keuken.

De eerste keer bedienen was dus in El 
Corridor en de keuze was menu 1 of menu 
2. We begonnen natuurlijk met het serveren 
van het voorgerecht van menu 1 en dat was 
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een bord doperwten. Alleen maar doperwten. 
Dus wij liepen met de borden doperwten 
naar binnen en ik vroeg ‘Wie had er menu 
1?’ Een aantal mensen stak hun hand op. 
Dus ik bracht de borden, en ter plekke 
bedachten de mensen dat ze waarschijnlijk 
toch menu 2 hadden besteld, maar ik had al 
zo’n vermoeden dat het er niet beter op ging 
worden, dus ik drong ze toch de doperwten 
op. Wat die avond het voorgerecht van menu 
2 was, ik weet het echt niet meer, maar 
een ander voorgerecht dat ik me herinner 
was een blaadje ijsbergsla met een klodder 
ketchup er op dus ik ben ervan overtuigd 
dat ze met de doperwten goed af waren. 
De hoofgerechten waren niet veel beter. 
Regelmatig kwam het voor dat er gewoon 
happen uit het vlees waren genomen door 
het personeel.

Nou zul je je misschien afvragen waarom ik 
daar bleef. Eerlijk gezegd: het was gewoon 
niet erg genoeg. We hadden het wel naar 
ons zin. We gingen naar strandjes toe en 
naar Barcelona en andere steden in de buurt, 
en ik wilde de studiepunten natuurlijk ook 
niet mislopen. Dus ik besloot toch door te 
zetten en mijn houding aan te passen. Om 
zo min mogelijk mensen de dupe te laten 
worden van de slechte hygiëne, ging ook 
ik met mijn rug naar de gasten toe zitten 
en ze wegkijken bij de deur. In El Corridor 
werkte dat prima. Ik negeerde de gasten 
zoveel mogelijk en werkte gewoon de hele 
riedel af. Dat waren groepen, en zo lang ik 
de mensen bekeek als een groep en niet als 
individu ging dat op zich aardig. Maar in het á 
la carte restaurant was dat een stuk lastiger. 
Want ja, het personeel zat met zijn rug naar 
de deur, de hotelmanager lag regelmatig 
in een stoel in de lobby te slapen met zijn 
mond open, dat moet ook geen aantrekkelijk 
gezicht zijn geweest, die vis dreef daar nog, 
er liepen twee honden door het restaurant, 
die te weinig werden uitgelaten en regelmatig 
tegen de stoelpoten aan pisten. Dus als er 

‘Maar de keuken kon deze dubbele 

werkdruk helaas niet aan. Dus 

Juanita kwam de keuken uitgerend, 

pakte de half leeggegeten pan paella 

van mijn gasten, zette hem bij de 

andere gasten op tafel en zei: ‘je 

krijgt het toch niet op.’ ’ 

dan toch mensen binnenkwamen die deze 
ontmoedigingen trotseerden, dan voelde ik 
ook wel sympathie, dan wilde ik echt wel mijn 
best voor ze doen. En dat was gewoon echt 
heel zwaar. Want ik kan wel heel vriendelijk 
zijn, maar ik kon niets doen om het gebrek 
aan hygiëne, het slechte eten en de ranzige 
entourage te compenseren. Dus ik kreeg 
ook nooit een fooi, wat ik ook helemaal 
begreep. En in El Corridor hebben we drie 
keer een opstand gehad, waarbij mensen 
ons met bestek bekogelden. Dus als mensen 
vriendelijk terug waren, was ik al helemaal 
blij. Ik had me één ding voorgenomen: wat er 
ook gebeurt, ik ga niet huilen. Alle studenten 
die daar werkten waren al een keer in huilen 
uitgebarsten, en dat zou mij niet overkomen. 
Dat ging op zich vrij goed, tot een week voor 
het einde van de periode. 

We waren er bijna tweeëneenhalve maand en 
ik zat in het á la carte restaurant. Er kwamen 
gasten binnen en het was een heel leuk stel. 
Ze kwamen uit Oost-Europa, we hadden een 
leuk gesprek, de sfeer was goed. Ze vroegen 
zich af of ik Catalaans sprak, wat een groot 
compliment was, want het was gewoon mijn 
belabberde Spaans. Ik vertelde dat ik uit 
Amsterdam kwam en zij wilden daar ook nog 
een keer naartoe. Kortom: we hadden het 
gewoon hartstikke gezellig. Ik werd steeds 

zenuwachtiger, want ik wist: er gaat gewoon 
iets gebeuren dat deze sfeer om zal draaien. 
Maar tot mijn grote verbazing was de paella 
goed, hij smaakte goed, het bleef gezellig. 
Ze zaten lekker te eten en toen gebeurde het 
alsnog. Er kwamen nog een tweetal gasten 
binnen, een stel, en ze zagen de paella en 
wilden dat ook. Dus ik nam de bestelling op 
en ging naar de keuken, maar de keuken kon 
deze dubbele werkdruk helaas niet aan. Dus 
Juanita kwam de keuken uitgerend, pakte de 
half leeggegeten pan paella van mijn gasten, 
zette hem bij de andere gasten op tafel en 
zei: ‘je krijgt het toch niet op.’ Mijn gasten 
zijn boos weggegaan, en terecht. En op dat 
moment heb ik alles even laten vallen, ben 
achter de bar gaan zitten en heb een potje 
zitten janken. 

Aan het einde van de periode heb ik bedacht 
dat ik er toch iets van heb geleerd en daar 
ging het natuurlijk om. Als het personeel met 
zijn rug naar je toe staat, dan hebben ze daar 
een reden voor: maak dat je wegkomt. 

Dit is mijn echt gebeurde verhaal dat je ook, samen 
met echt gebeurde verhalen van andere mensen 
kunt lezen in het onlangs verschenen boek Echt 
Gebeurd. Je kunt natuurlijk ook naar de podcast 
luisteren.

‘Ik spreek beter Spaans dan welke 
Nederlander dan ook, 
maar slechter Spaans 

dan welke Spanjaard dan ook.’

https://www.broese.nl/nieuws/echt-gebeurd-op-papier/
https://www.broese.nl/nieuws/echt-gebeurd-op-papier/
https://www.art19.com/shows/echt-gebeurd/episodes/780c6613-047f-405d-8326-e6e0ae8314d4
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Ik heb al heel lang een hekel aan betaald voetbal. Begin dit jaar in 
februari steeg de ergernis naar een recordhoogte. Ik hoor Ronald 
Koeman zeggen dat er nooit iemand had mogen lekken dat Messi 
in vier jaar tijd 555 miljoen euro verdient. Ik moet bijna huilen, 
zo schandalig vind ik dit. Niemand behoort zoiets te verdienen en 
zeker niet iemand die dat bij elkaar harkt met iets dat zijn grootste 
hobby is en gezegend is met een buitensporig talent. Ik vind het een 
belediging voor alle mensen die met hard werken onder beroerde 
omstandigheden een habbekrats krijgen voor het in elkaar naaien 
van die miljoenen Messi-shirtjes waarmee zoveel kinderen op 
de wereld over straat lopen. Echt schandalig. Dat we dit, zoiets, 
met elkaar in stand houden. Ouders, geef uw kinderen alsjeblieft 
géén Messi-shirt. Voetbal is een keihard bedrijf, alles draait om 
commercie, geld, heel veel geld. Spelers kiezen voor het grote geld, 
clubliefde bestaat bij gratie van de portemonnee van die club. En 
daarom hou ik niet van betaald voetbal.
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Ja sorry hoor, dit moet er gewoon even uit. 
Het spelletje voetbal vind ik namelijk op 
zich heel erg leuk, en vooral pupillenvoetbal. 
Ik ga wel eens kijken bij Geel-Wit, de club 
uit mijn buurt in Haarlem. Ik zie zoveel 
spelplezier, uitgelaten kinderen, jonge honden 
die over het veld met zijn allen achter de 
bal aanlopen. Ik zie ze trainen onder leiding 
van jongeren van 17, 18 die met veel liefde 
en gedrevenheid zorgen dat kinderen buiten 
in beweging komen en voor een sociale 
wij-cultuur zorgen. Hoe goed je ook kunt 
voetballen, je hebt elkaar allemaal nodig. Zó 
positief allemaal, zoveel levenswijsheid wordt 
hierdoor opgedaan. Daarvan kan ik heel erg 
genieten. Ik vind voetbal echt eerlijk waar 
geweldig.

Het doet me natuurlijk terugdenken aan 
mijn kindertijd. Ik begon op mijn tiende te 
voetballen en werd direct kampioen met de 
A3 van SLTO. Dat staat voor Samenspel Leidt 
Tot Overwinning, of Slome Lullen Trainen 
Ook werd er wel gekscherend geroepen. 
Onze voetbalvelden bevonden zich op 
sportpark Ookmeer. Naast ons had je ZSGO, 
Zonder Samenspel Geen Overwinning. Die 
afkortingen zijn allemaal hilarisch geniaal.
Natuurlijk was ik, als Amsterdammer, fan 
van Ajax, het grote Ajax van Piet Keizer, 
Sjakie Swart, Bennie Muller, Wimpie 
Suurbier en natuurlijk van Cruijffie. Allemaal 
Amsterdammers, net als ik. In Feyenoord 
voetbalden allemaal spelers die in Rotterdam 
woonden. Zo was dat, die tijd, eind jaren 
60, begin 70. En zo hoort het ook. Eigen 
stadsclub eerst!

Het was eind 1972 dat Ajax tegen CSKA Sofia 
moest spelen. Mijn broer was vlak daarvoor 
overleden, het was een stille tijd. Ik was nog 
nooit naar een wedstrijd van Ajax geweest 
en mijn vader had via collega Rinus Appelhof 
twee kaarten bemachtigd voor die wedstrijd 
tegen Sofia. Europacupwedstrijden speelde 
Ajax niet in De Meer, maar in het veel minder 
gezellige Olympisch Stadion. Maar goed, daar 
zal ik toen echt niet mee bezig geweest zijn. 
Ik ging samen met mijn vader in het donker 
met buslijnen 19 en 15 naar het stadion 
naar het echte Ajax kijken. Het was ramvol 
in de bus en bij het uitstappen voelde ik een 
enorme spanning in mijn lijf. Het schijnsel 
van de lichtmasten was betoverend, het 

geluid van 
reeds zingende 
supporters en 
toeters, er 
werden 
sjaaltjes en 
programma-
boekjes  
verkocht, en 
echt zó véél  
mensen,  
onvoorstelbaar vond ik het. Ik was er bij: 
WAUW!
Mijn vader en ik stonden in de rij voor een 
plek in de kromming, achter de doelen dus.
Nadat de kaartjes gescheurd waren mochten 
we verder, de trappen op, hoger en hoger.
Toen we boven waren, konden we het veld 
zien. Zo groen door dat magische licht. Nu 
nog zoeken, maar een stem van boven de 
trapuitgang riep: ‘GERRIT, HIER!’ Collega 
Rinus Appelhof had ons gezien. We liepen 
erheen, langs al die mensen, en hij gebaarde 
en riep naar mensen om hem heen ‘Die 
jongen komt hier!’ Die jongen was ik, en ik 
mocht vooraan, zodat ik het goed kon zien. 
Het was een tijd waar de meeste plaatsen in 
het stadion bestonden uit staanplaatsen, voor 
het gewone volk. Zitten was voor de elite.
Als ik naar benden keek zag ik de mensen 
via de trap omhoog komen zoals wij ook 
gekomen waren. Ik gaf meneer Appelhof een 
hand en heb verder niet veel gezegd.
Groot gejuich toen de spelers het veld op 
kwamen en heel veel geluid toen de speaker 
bij het voorstellen van de teams de naam 
opnoemde van de speler met het rugnummer 
14: Johan Cruijff. Er was groot ongeloof bij 
mij dat ik dit echt meemaakte. Na de dood 
van mijn broer was ik veranderd in een heel 
stil jongetje dat vooral bang was het verkeerd 
te doen. Ik zei dus weinig, maar heb de 
hele avond met open mond staan genieten. 
Dat weet ik zeker. Keizer liet één keer zijn 
befaamde schaarbeweging zien, Sjakie Swart 
ging mooi langs een tegenstander en Cruijffie 
scoorde één of twee keer. Zo makkelijk, 
nonchalant. Het werd 4-1 dacht ik. Als ik 
het later opzoek blijkt het 3-0 geworden te 
zijn. Volgens mij speelde Cruijff niet eens 
zijn beste wedstrijd, maar ik zag wel dat als 
de bal naar hem ging hij steevast even stil 
stond, waarna er een onverwachte versnelling 
plaatsvond. Van Cruijff ging altijd dreiging 

‘Voetballen is 
simpel, maar het 
moeilijkste wat 
er is, is simpel 
voetballen’



uit. Heel Ajax was geweldig, alles klopte. Ik 
keek naar de club uit mijn stad die de beste 
van de wereld was. Ze wonnen dat seizoen 
de Europacup 1. Met Cruijffie dus. Die ik had 
gezien!

Anderhalf jaar vóór de wedstrijd tegen Sofia 
had ik Cruijff al eens eerder gezien. In het 
echt van dichtbij. Het zat zo. Ik woonde in 
Amsterdam-Slotermeer aan de Sloterplas in 
het Jan Cupidohof. Ik voetbalde veel met de 
jongens uit mijn hofje en van school. Mijn 
vriendje Peter Smit was keeper van mijn 
team bij SLTO en woonde in de hofje naast 
de onze, het Dorus Rijkershof. Daarnaast 
was het derde hofje, het Frans Naerebouthof. 
Daar kwam ik eigenlijk nooit, maar in dat 
hofje bleek een neefje van Johan Cruijff, 
of van zijn vriendin of vrouw Danny te 
wonen. Die kenden wij wel niet, maar Peter 
had gehoord dat Johan en Danny daar 
’s middags op bezoek zouden gaan. Die 
bewuste middag in ’71 was ik met Peter en 
voetbalvriend Norman Verhagen naar het 
Frans Naerebouthof gegaan. We hadden een 
bal meegenomen en gingen daar op de straat 
een beetje overtrappen. Er bleken nog meer 
jongens daar aanwezig te zijn. We kenden 
ze niet en dan heb je al gauw zo’n jullie-
horen-hier-niet sfeertje. Ongemakkelijk, 
maar dat was in de tijd dat dit bulletje zich 
niet liet wegsturen en we zeiden ook dat 
we stonden te wachten op Cruijff, die zou 
komen. Dat hij zou komen was ook bij hun 
bekend en we mochten óók blijven. De term 
kinderachtig gedrag is zo de spijker op zijn 
kop bij dit soort dingen. Goed, we mochten 
blijven. Norman was onze beste voetballer 
en die kreeg ook vaak de bal. Hij kon de 
bal echt heel lang hooghouden. Er was ook 

zo‘n sfeer van ‘stel 
hij komt langs, hij 
ziet ons, dan ziet hij 
Norman, misschien 
mag Norman ook 
naar Ajax, en Norman 
kent mij en Peter, en, 
en, en dan…’. Met de 
jongens van het Frans 
Naerebout hadden we 
inmiddels leuk contact 
en opeens was daar 
dan echt het moment 
dat de gouden bolide, 

de lange Citroën, het hofje in kwam rijden en 
een eindje van ons stopte. Ze waren het echt. 
Johan en Danny stapten uit en liepen meteen 
naar de ingang van de portiekwoning van zijn 
(of haar) neefje.
Voor we het wisten waren ze weg, en vreemd 
genoeg waren ze ook zo weer beneden, 
om, zonder neefje in de buurt, weer in te 
stappen. Het zijn van die stomme dingen 
die zo lang geleden zijn dat het enige dat ik 
heel zeker weet is dat bij het instappen in de 
gouden Citroën, op zo‘n 20 meter van ons 
vandaan Johan heel even onze kant opkeek, 
hoi riep met een vlug handje, en toen de 
wagen startte en langs ons reed, en alweer 
druk in gesprek was met Danny. Op zijn 
zachtst gezegd waren we toch wel een beetje 
teleurgesteld.
Nu, na vijftig jaar, kan ik dit verhaal kwijt 
omdat deze editie van TIJDschrift over de 
grootste nummer 14 uit de geschiedenis 
gaat. En dan ik toch zeggen; ‘de grote Johan 
Cruijff heeft ooit naar mij gezwaaid en hoi 
gezegd’. Of hij het zichzelf ook nog herinnert 
kan ik hem dus helaas niet meer vragen.

Epiloog: ondanks dat ik me al gauw veel 
meer voor wielrennen dan voetbal ging 
interesseren ben ik Cruijff altijd blijven 
bewonderen omdat hij altijd een Cruijffie 
gebleven is. Eigengereid, wars van decorum, 
geniaal en geniale gek, maar vooral iemand 
met heel veel liefde voor mensen en het 
leven. Een groot voorbeeld kortom. Toen 
ik vijf jaar geleden dan ook op het nieuws 
hoorde dat hij overleden was moest ik 
spontraan heel erg huilen. Cruijffie was van 
iedereen, ook van mij.

Nummer 14 forever! 

Frits Jonker
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Johan Cruijff heb ik één keer in levenden lijve zien voetballen. 
Het waren de donkerste dagen van het Nederlandse betaalde 
voetbal. Velden raakten omzoomd met hoge hekken 
en prikkeldraad. Jongens volgden hun club naar Engels 
voorbeeld, wekelijks sloopten zij tientallen treinstellen en de 
lege plekken op de tribunes werden steeds talrijker.
Cruijff combineerde er lustig op los met Ben Wijnstekers 
en Sjakie Troost, maar Marco van Basten en Jesper Olsen 
counterden in de modder naar een genadeloze 8-2 nederlaag 
voor het Feyenoord van Cruijff en Gullit. Vanaf de noordzijde 
trokken jongens uit Rotterdam op, om gewapend met houten 
banken de gasten op het ereterras van het Olympisch 
Stadion te lijf te gaan. Het kostte me moeite om beide 
spektakelstukken te volgen, maar de politie en van Basten 
maakten aan alle illusies een eind. Een doorweekte Cruijff 
droop teleurgesteld af. Feyenoord werd dat jaar lands-
kampioen.

RM

Ajax - Feyenoord
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Ik zit hier te wachten,
in eindeloze tijd.
Zij schrijdt traag voorbij.
Zij is niet van mij,
zij is van niemand.

Ik kan er niks mee,
ik doe er niks mee,
ik beschik er niet over.
Ik wacht.
Terwijl ik eigenlijk 
iets anders wilde doen
met deze tijd.
Ik weet niet eens wat,
maar niet wachten.

En zo zit ik hier te wachten.
De tijd gaat langzaam,
omdat het zinloze tijd is;
Nergens aan besteed.

Dezelfde tijd, 
had ik gebruikt
voor iets heel anders.
Precies deze zelfde 
verlopende tijd,
als ik niet nu hier 
had hoeven wachten,
had móeten wachten

Want wachten hóef je niet;
Wachten móet je,
omdat er iets is 
waar je wil zijn,
wat je wil doen,
wat je verplicht.
Wachten tot het je beurt is.

Dus zit ik hier te wachten,
alsof ik geen keus heb.
En daar zit het hem.
Wachten sloopt je,
alsof je geen wil meer hebt,
alsof je overgeleverd bent,
alsof een onzichtbare macht
je in zijn greep heeft.

Wachten;
Onderwerping 
aan waar je niet aan 
onderworpen wil zijn.
Je staat buitenspel
van de tijd die doorgaat, 
zonder jouw aandeel 
van handelen.

Ik zit hier maar te wachten,
in tijd die niet van mij is.
Ik ver-wacht 
de onbepaalde tijd
die aan me knaagt
in afwachting, want;

Van wachten wéét je niet
hoe lang het duurt.
Het heeft geen einde.
Niet bepaald,
omdat je het einde niet kent.
Het echte wachten 
is wachten op het einde 
van wachten,
van eindeloos.

Jos Bohncke

Wachten…
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En ineens was het noodgedwongen doodstil 
op de Wallen. Veel mensen die de afgelopen 
jaren dit stukje Amsterdam gemeden hadden 
vanwege de overweldigende drukte kwamen 
na een tijdje voorzichtig een kijkje nemen 
en herontdekten de schoonheid van het 
alleroudste stukje Amsterdam. 
Niet alleen de oude monumenten zijn de 
moeite waard om eens te gaan kijken 
op de Wallen, er ontstonden ook nieuwe 
bezienswaardigheden gedurende de 
afgelopen Covid-tijd. 

Gratis kunst kijken in de Oude Kerk
Musea zijn gesloten, maar de creatief 
denkende organisatie van de Oude Kerk vond 
er een list op: als we entree vragen, zijn 
we een museum, die moeten nog gesloten 
blijven, maar als kerk mogen we wèl open. 
Dus, vanaf 15 april werd de kerk weer 
opengesteld voor een wandeling door de 
kerkruimte.  
Officieel word je geacht jezelf van tevoren 
aan te melden voor een bezoek, maar als 
je bij de kerk aankomt zonder aanmelding 
vooraf is er meestal nog wel genoeg ruimte 
voor meer bezoekers en mag je er ook zo 
in. Alleen even je naam en telefoonnummer 
achterlaten op een bezoekerslijst. 

De kleinere museale ruimtes van de kerk zijn 
niet toegankelijk, maar de immense ruimte 
blijft prachtig. De kerk is heel licht doordat veel 
van de gebrandschilderde ramen tijdens de 
Beeldenstorm van 1566 werden vernietigd.  
Op dit moment staat hier de kunstinstallatie 
van Aimée Zito Lema, die er blijft tot 22 
augustus. Zij koppelt de oude Beeldenstorm 
aan de meer recente conflicten die Stichting de 
Oude Kerk had met organisaties die ageerden 
en processen voerden tegen bepaalde 
spraakmakende kunstinstallaties die er werden 
geplaatst, zoals Taturo Atzu’s: The Garden 
Which Is The Nearest to God, op het dak 
van de kerk, de loopgraafachtige installatie 
bij Poems for Earthlings, de tentoonstelling 
van Adrián Villar Rojas en het plaatsen van 
een rood raam door de kunstenaar Giorgio 
Andreotta Calò. Deze installaties zouden een 
schade opleveren aan het gebouw. 
Aimée Zio Lema’s expositie kreeg minder 
tegenstand. In de NRC kreeg haar expositie 
een recensie met vier ballen.  

Bij het ter perse gaan van deze krant is nog 
niet bekend of de musea na 25 mei weer 
open mogen, en ook de kleinere ruimtes van 
de kerk dan weer toegankelijk worden. De 
kerk wordt dan weer een museum en moet je 
weer entree betalen. 

The 5 Minute Apocalypse
3 maart - 20 september 2021
We blijven nog even bij de Oude Kerk. 
Buiten bij de toren is op dit moment iets 
spectaculairs te zien, tenminste, als je een 

Kunst  
op de Wallen 

Op dit moment kan je rustig rondlopen en 
genieten van het oudste stukje Amsterdam.

In het gewone straat-
beeld verschijnen plot-
seling engelen en duivels.

Engelen dalen neer 
vanaf de Oudekerkstoren.

het kunstwerk klaar was.

De opdracht voor het kunstwerk is gegeven 
door de organisatie Amsterdam Street Art 
(ASA) en is gesubsidieerd door de gemeente 
Amsterdam en ondernemersvereniging BIZ 
Burgwallen. 
De donkere Trompettersteeg, die slechts 
90 centimeter breed is, wordt vaak 
‘ondergetagd’.
Doordat er nu door een graffitiartiest een 
kunstwerk van is gemaakt, verwacht men dat 
de steeg minder snel wordt ondergekalkt 
Wie de steeg inkijkt, ziet op de muren en 
het plafond het wapen van Amsterdam 
met de drie witte kruisen. Omdat de 
steeg een plafond heeft, is het een 
360-gradenkunstwerk geworden. In Het 
Parool zegt de kunstenaar: ‘Er hangen twee 
lampen in de steeg, waardoor een donkere 
schaduwstrook ontstaat in het midden. Die 
wilde ik gebruiken, zo kwam ik al gauw uit bij 
het wapen van Amsterdam’.
Je moet wel aan de ingang van de steeg 
staan om de juiste verhouding te zien.
Als je de steeg verder inloopt, word je 
zélf onderdeel van het stadswapen. Een 
mooie ervaring om die optische illusie als 
toeschouwer zelf binnen te lopen.
 
Mirjam Boelaars

smartphone hebt, en een app installeert. Maar 
als dat allemaal lukt, dan wordt het beeld van 
de omgeving zoals je dat ziet op je schermpje 
vermengd met fantasiebeelden: engelen 
en duivels, lichtstralen en foto’s maken een 
augmented reality werk. De maker is de 
Berlijnse kunstenaar Dennis Rudolph. 
 
Hoe werkt het? 
1. Download de app via de Apple App Store of 
de Google Play Store. Scan met je telefoon 
het schilderij op de toren
2. Bekijk het augmented reality kunstwerk 
The 5 Minute Apocalypse van Dennis Rudolph.
Bij mij werkte de app prima op mijn iPhone7 
maar ik hoorde ook veel klachten over het 
slecht- of niet functioneren van de app. 
 
Trompe l’oeil
Je loopt je er misschien ongemerkt 
voorbij, zo smal is de de smalste steeg 
van Amsterdam, de Trompettersteeg, een 
zijstraatje van de Oudezijds Voorburgwal 
naast Coffeeshop The Bulldog. Je moet er dus 
echt even naar zoeken maar dan zie je ook 
wat bijzonders: een optische illusie of wel 
een trompe l’oeil, – oogbedrieger – gemaakt 
door streetart-kunstenaar Dopie (37), die in 
werkelijkheid Tom Linnenbank heet. Dopie 
experimenteert al jaren met anamorfe 
techniek. Het duurde bijna vijf dagen voor 

Loop het wapen van Amsterdam in. 

De entree van de 90 cm smalle Trompettersteeg 
vind je rechts van Coffeeshop De Bulldog aan de 
Oudezijds Voorburgwal.

https://oudekerk.nl/programma/adrian-villar-rojas/
https://apps.apple.com/de/app/the-5-minute-apocalypse/id1552736816
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oudekerk.apocalypse


Cruijffie
k weet niet wanneer mijn liefde voor 
Johan Cruijff begon, in feite is het 
me met de paplepel ingegeven. Mijn 
vader en moeder waren Ajax-fan en 
Cruijff was de held.  
Jaren ’60, zondagmiddag: soep, 

Frits van Turenhout, en ’s avonds Studio 
Sport met de dribbels en goals van Cruijff. 
We keken ook alle Europacup-wedstrijden 
van Ajax. Mijn zus en ik mochten opblijven 
en we kregen dan altijd (bij uitzondering) 
paprikachips. Dubbele pret dus als Ajax 
speelde.
Ik wilde zelf ook graag voetballen, maar 
mijn moeder vond dat geen goed idee en ik 
ging handballen. Niks aan en het ergste was 
dat mijn moeder coach was. Ik stak het niet 
onder stoelen of banken dat ik dat helemaal 
niet leuk vond, maar ze trok zich daar niets 
van aan en de voorzitter van de club werd 
zelfs boos op me, die was blij dat we een 
coach hadden.

In 1974 gingen we met familie op vakantie 
naar Engeland en de WK in Duitsland was 
aan de gang. We weten allemaal hoe dat is 
afgelopen, maar Cruijff en het Nederlands 
elftal waren waanzinnig populair. Ook in 
Engeland. En wij liftten mee op dat succes 
en werden vaak als helden gezien in het 
voetbalgekke Engeland. Iedereen had het 
over ‘Kroif’. Ik herinner me dat een oude man 
‘Kroif’ nadeed en dribbelpasjes op de plaats 
maakte. We waren enorm trots en voelden 
ons Wereldkampioen. Ondanks de kater.

Een jaar daarna hadden we in de buurt 
waar ik woonde in Purmerend een 
voetbaltoernooitje. Gewoon, meiden en 
jongens door elkaar. Lekker voetballen. 
Eindelijk, want normaal gesproken deden 

wij meiden 
niet mee. Mijn 
ouders kwamen 
kijken en zagen 
met hoeveel 
plezier ik daar 
rondholde. 
Ik mocht op 
voetbal. 
Ik was in de 
wolken en 
meldde me aan 
bij FC Purmerend. 
De eerste wedstrijden lag ik 
vooral veel op de grond om een soort 
sliding te maken, maar dat mocht mijn pret 
niet drukken. Het gras rook heerlijk.
Begin jaren tachtig ging ik met mijn 
voetbalteam naar AZ – Ajax. Cruijff speelde 
toen bij Ajax, en ook sinds kort Marco van 
Basten (een andere held van me). We zaten 
op de tribune en ergens in de tweede helft 
ging Cruijff eruit en kwam Van Basten erin. 
Van de wedstrijd kan ik me alleen nog die 
wissel herinneren. Ik voelde dat het een 
uniek moment was.
We gingen met de meiden wel vaker een 
wedstrijdje kijken. In 1986 gingen we naar 
Nederland - Polen. in het Olympisch Stadion. 
Het regende pijpenstelen. In de rust zong 
de Zangeres Zonder Naam ‘Mexico’ op de 
middenstip. Hinkelend liep ze het veld op met 
een paraplu boven haar hoofd en een bontjas 
aan. Het duurde een eeuwigheid voor ze bij 
de stip was. De wedstrijd werd een saaie 
0-0 en toen het stadion leeg liep hoorde ik 
een man voor me zeggen: ‘het spannendste 
van de hele wedstrijd vond ik nog de 
Zangeres Zonder Naam’. Geen Cruijff in deze 
partij, maar ook een mooie herinnering. 
En nu ik toch een klein zijpad insla naar 
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gedenkwaardige wedstrijden, nog een mooie: 
mijn zus houdt niet zo van voetbal, maar 
ging toch één keer met haar vriend naar een 
wedstrijd, van Ajax. Het was 1986 en laat 
dat nou net de wedstrijd zijn van die briljante 
omhaal van Van Basten tegen Den Bosch. 

Het werd 1995. Ik woonde en voetbalde 
inmiddels in Amsterdam en in dat jaar 
bestond de Amsterdamse voetbalclub AFC 
175 jaar. Om dit te vieren hadden ze Cruijff’s 
Barcelona uitgenodigd voor een potje voetbal.
En ze kwamen. Wat een stunt was dat. In 
Buitenveldert, waar inmiddels de Zuidas flink 
is uitgebreid, stonden de Catalaanse goden 
op het veld. Cruijff was trainer en in het veld 
stonden o.a. Guardiola en Jordi Cruijff. Het 
werd 1-4. Heel netjes van AFC. Wat ik me 
vooral van die wedstrijd herinner is dat ik pas 
in de tweede helft aan kwam lopen. Ik was 
een beetje gehaast omdat ik toch die tweede 
helft graag wilde zien en zodoende botste ik 
bijna tegen Johan Cruijff op, die tussen de 
tribunes door als laatste naar het veld liep. 
OMG! 

De dag dat hij doodging kreeg ik een appje: 
Cruijffie is dood. Ik vertrok net van mijn 
werk toen ik het las. Het ging in die tijd 
niet goed met me op het werk. Het was een 
frustrerende, zware dag geweest en het 
bericht liet me bijna koud. Hoe erg is dat? 
Maar ook later is het nooit helemaal geland 
bij mij dat Cruijff is overleden. Het lijkt 
ronduit onmogelijk dat Cruijff er niet meer is. 
Het gemis en de boosheid is wel gekomen. Ik 
denk vaak: wat jammer dat hij er niet meer 
is, wat zou hij ervan vinden? Vooral als ik die 
Jan Boskamp of Johan Derksen op televisie 
zie. Maar ik voel me er nog steeds schuldig 
over dat ik toen niets voelde. Het was een 
teken aan de wand. Die baan, daar ben ik 
kort daarop mee gestopt.

Marian Hanou
Tekening: Willem Vleeschouwer

P.S. De 14e maart jl. overleed mijn moeder. 
Ik was al druk bezig met dit nr. 14 en vond 
het mooi dat zij op die datum overleed. 
Zij was groot Cruijff-fan.

Cruijffie in goed gezelschap.

https://www.youtube.com/watch?v=e68w3riNCY4
https://www.afc.nl/nieuws?c=2&id=6353
https://www.afc.nl/nieuws?c=2&id=6353


Beeld van Ek van Zanten (1979) bij het Olympisch 
Stadion: de tackle van Berti Vogts op Johan 
Cruijff, WK-finale 1974.




