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Cruijff  
& Johan

Jan-Cees Butter en Ferenc van der Vlies
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Ferenc van der Vlies, mede-eigenaar van  
het sportmerk Cruyff, trok intensief op  
met Johan Cruijff in de laatste jaren van 
diens leven. Wat begon als een zakelijk  
contact, groeide langzaam uit tot een  
warme vriendschap. Een voorpublicatie  
uit Cruijff & Johan, dat op 25 april 2019  
verschijnt bij Uitgeverij Lucht.

‘Wat ben jij voor eigenheimer?’ Ik schrok. Iemand tikte me op 
mijn rug en toen ik me omdraaide, keek ik recht in het gezicht 
van Johan Cruijff. ‘Wat ben jij voor eigenheimer?’ herhaalde hij. 
Het klonk verwijtend, geagiteerd. ‘Waarom hoor ik niets van je?’ 
Het was 14 september 2006, een stralende dag. De locatie was 
opnieuw het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar de Cruyff 
Foundation de jaarlijkse sportdag voor kinderen met een  
beperking organiseerde. De bussen reden af en aan.  
Overal klonk gegil, geschreeuw en gelach, van opwinding,  
van vreugde, en van spanning, want iedereen wist dat Cruijff  
er ook zou zijn, zoals altijd. 
Voor Johan Cruijff was het steevast de mooiste dag van het jaar. 
Hij genoot van de vrolijkheid en de puurheid van de mensen 
die de hele dag aan het sporten waren. Het was intensief, dat 
wel. Van rolstoelbasketbal ging hij naar korfbal, van hardlopen 
naar zijn geliefde voetbal. En toen, met een licht bezweet hoofd, 
stond hij dus ineens voor me. 
‘Ik hoor jou helemaal niet,’ zei Cruijff verontwaardigd.  
‘Ik zie niks van jou. Wat ben jij voor eigenheimer?’  
Achter de schermen waren Pascal Pop, zijn zaakwaarnemer,  
en ik druk in de weer geweest om het schoenenmerk Cruyff 
nieuw leven in te blazen. Cruijff werd zorgvuldig afgeschermd, 
merkte ik. Contact verliep uitsluitend via zijn management.  
Althans, zo voelde dat. Cruijff dacht daar anders over.  
‘Hier,’ zei hij, in de stralende zon van het Olympisch Stadion,  
‘hier heb je mijn nummers’, waarna Cruijff de telefoonnummers 
gaf van zijn huizen in Barcelona en Amsterdam. ‘Weet je wat,’ 
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besloot hij, ‘misschien is het goed dat wij aan het einde van  
deze dag even met elkaar gaan zitten, oké?’ 
Aan het einde van de middag, na talloze handtekeningen en 
foto’s, reed Cruijff voorop in zijn donkere Audi A6. ‘Volg mij 
maar,’ had hij gezegd. Van het Olympisch Stadion ging het naar 
de Waldeck Pyrmontlaan, een statige laan in Amsterdam-Zuid. 
Eenmaal in de lift van het luxe appartementen-complex viel zijn 
fitheid op: de zongebruinde gloed op zijn voorhoofd, zijn kracht, 
zijn vitaliteit, en vooral ook zijn sprekende ogen. 
De inrichting van zijn huis was elegant met veel klassiek design 
en kunst, met een cederhouten wandbekleding en een klassieke 
lift die in Parijs niet zou misstaan. Daarnaast waren er veel 
schelpen van een Mauritius-vakantie, familiefoto’s, klassiek 
zilver op een tafel en Cruijff-familiebriefpapier. In de kamer 
stonden chique banken waarin je heerlijk wegzakte, met daarbij 
een stukje muur dat speciaal was ingeruimd voor kleurige teke-
ningen van de kleinkinderen. Opvallend genoeg was er niets dat 
herinnerde aan de imposante voetbalcarrière van Johan Cruijff: 
geen bekers, geen oorkondes, geen ingelijste shirts, niets.  
Vanuit de hal had je uitzicht op de diverse vertrekken.  
Meest in het oog sprong de ruime tv-kamer, waar Cruijff altijd 
naar voetbal zat te kijken, zo vertelde hij. Later zouden we een 
paar keer samen kijken. Hij zat erbij als een trainer, op het randje 
van de comfortabele bank, ellebogen op zijn knieën, en af en toe 
een handgebaar met commentaar: ‘Dit zag je dus aankomen, hè?’ 
In de woonkamer zat Danny, de vrouw van Johan Cruijff.  
Zij presenteerde zich als een statige vrouw, gekleed in een 
mooie, stijlvolle jurk met daaronder schoenen van Prada.  
De rolverdeling, althans binnenshuis, was duidelijk.  
Cruijff stond even later in de keuken om een fles witte wijn  
te openen. Er ontstond een geanimeerd gesprek, over landen, 
culturen en zakendoen. Toen de glazen leeg waren, vroeg Danny: 
‘Nog een wijntje?’ Het was tegen de avond, het einde van een 
lange dag. Ik was leeg en moest nog terug naar huis rijden.  
Toen ik dat zei, zei Johan: ‘Dan eet je toch een stukje ossenworst,’ 
waarna hij de gang naar de keuken maakte. Even later stond hij 
ossenworst te snijden – rustig, beheerst en intussen kauwend op 
een voor zichzelf afgesneden stukje. Daar hield hij van, zou later 
blijken, net als de Spanjaarden: picar, een tafel vol zetten met 
kazen, worst en lekkernijen, en dan lekker iets van tafel pikken. 



108 www.hardgras.nl

Er zijn weleens mensen die beweren dat er één iemand machtiger 
was dan Cruijff: Danny. Dat Cruijff alles deed wat zijn vrouw 
hem opdroeg en dat hij alle bevelen opvolgde die zijn vrouw  
uitsprak. Dat is een misvatting. Cruijff luisterde naar Danny, 
maar deed dat niet uit nederigheid maar uit liefde, pure liefde. 
Danny wilde haar man daarentegen beschermen tegen de  
wereld, die voortdurend iets van hem wilde, terwijl Cruijff  
vaak veel te makkelijk ‘ja’ zei. 
In de jaren die na deze eerste echte kennismaking zouden vol-
gen, spotte Danny soms op milde wijze met het beeld dat veel 
mensen hadden van Cruijff – het beeld van een genie, van een 
onnavolgbare taalvirtuoos – of met de buitenaardse kwaliteiten 
die anderen hem soms toedichtten. Danny stak er vaak de draak 
mee. Dan zei ze gekscherend: ‘O ja, daar hebben we meneer 
Cruijff weer.’ Of: ‘Jongens, horen jullie dat? Meneer Cruijff  
heeft dit keer géén gelijk.’ Het gebeurde ook een keer dat  
Danny in gezelschap op de berg in Barcelona zei: ‘Dan kun je 
wel meneer Cruijff heten, maar een stofzuiger kan ie nog niet 
eens vasthouden.’ Waarop Johan ietwat verongelijkt reageerde: 
‘Nou, ik wilde dus gaan stofzuigen, maar hij deed het dus niet. 
Dus toen ben ik er maar mee gestopt.’ Johan kon het hebben als  
ze met hem dolde. Hij lachte wat en haalde zijn schouders op. 
Naar de aanwezigen trok hij zijn wenkbrauwen op, alsof hij wilde 
zeggen: laat maar kletsen. Maar intussen twinkelden zijn ogen.  
Van het Nederlands elftal dat in 1974 de WK-finale speelde,  
bleven er maar twee spelers hun hele leven bij dezelfde vrouw: 
Wim Jansen en Johan Cruijff. Cruijff en Danny waren gemaakt 
voor elkaar, een droomkoppel. Soms, bij een onverwacht bezoek 
thuis in Barcelona, zag ik hoe gelukkig ze met elkaar waren,  
hoe ze samen lunchten met een gebraden kippetje en een glas 
rode wijn. ‘Bloedgezellig,’ zei Cruijff er dan genietend bij.  
Cruijff was altijd energiek. Elke ochtend, hoe kort de nacht ook 
geweest was, stond hij te zingen onder de douche, opgewekt als 
altijd. Cruijff had één vast ritueel: elke ochtend bracht hij een 
kopje thee naar Danny, die nog in bed lag. Het was zijn manier om 
te zeggen dat hij van haar hield. Verder moest er weinig van hem 
verwacht worden in de keuken, behalve dan ossenworst snijden.
Die namiddag in Amsterdam-Zuid liet Cruijff zien wie  
hij was. Hij liet de status van wereldster ver achter zich.  
Hij was geïnteresseerd, verhalend, en af en toe sprak hij  
onvervalst Cruijffiaans. ‘De zwakste schakel geeft de sterkte  
van de ketting weer, dus jij moet wel goed je best doen,’ zei hij.
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Jordi Cruijff en Pascal Pop wilden het schoenenmerk Cruyff 
herintroduceren. Johan gaf het zijn zegen. Ik moest het gaan 
doen, vonden ze. Dat was best bijzonder. Ik had geen ellenlang 
trackrecord in de business, was geen puissant rijke ondernemer 
of Amsterdamse telg. Sterker nog: ik had op dat moment  
helemaal niets. Ik werkte vanuit een zolderkamer om kosten  
te besparen en had niet eens een showroom. Mijn auto was  
een soort rijdend kantoor. Cruijff deerde het niet. ‘Als je iets 
doet, doe je het goed,’ zei Cruijff, opnieuw met een soort  
vanzelfsprekendheid. En tegen mij: ‘Je mag fouten maken.  
Ik ben blij als je fouten maakt. Want als je geen fouten maakt, 
kun je er ook niets van leren. En over het algemeen kan er  
niets fout gaan, want je gebruikt mijn naam.’  
Over die naam was trouwens vaak genoeg verwarring, want was 
het nou Cruijff of Cruyff? Cruijff zelf schepte weinig duidelijk-
heid, hij gebruikte lukraak beide namen. In het geboorteregister 
van Amsterdam staat dat op 25 april 1947 Hendrik Johannes 
Cruijff werd geboren. Pas later, toen Cruijff zich ook internationaal 
roerde, ging hij de naam Cruyff gebruiken. ‘In het Spaans werd 
het Croe-jief of zo, dat was niet te doen.’ Cruyff werd ook de 
gedeponeerde merknaam voor zijn andere activiteiten, zoals  
de schoenen.  
Het was al bijna avond, tijd om te gaan. Cruijff gaf een hand. 
‘Kom maar een keertje langs in Barcelona’, knikte hij. Het was 
een teken van vertrouwen, van goedkeuring. 
Kort daarna zat ik in een Vueling-toestel op Rotterdam Zestien-
hoven. De bestemming was Barcelona: op naar Cruijff, op naar 
Johan. Het is vroeg, een uur of zeven. Het halfgevulde Vueling-
toestel zet zich in gang op Rot-terdam Zestienhoven. ‘Hoe laat 
vlieg je eigenlijk?’ had Johan eerder die week gevraagd.  
‘Zeven uur? Nou, dan ontbijt je toch mee? Gezellig.’ 
Eenmaal in Barcelona gaat het snel. Luchthaven uit, taxi in en op 
naar Bonanova (‘blije boodschap’), een chique wijk in Barcelona. 
Alleen de happy few kunnen zich hier een huis permitteren.  
De woningen zijn er schitterend. Het is een mengeling van  
Europese art deco en weelderige Spaanse architectuur.  
Tegeltableaus en muurschilderingen op de gevels in de buurt 
zorgen voor verrassende decoratieve elementen. De taxichauffeur 
hoeft geen adres, alleen de naam Cruijff is voldoende. Elke taxi-
chauffeur in Barcelona weet waar Johan Cruijff woont. 
De rit verloopt soepel. Het is rustig weer, geen wind, een felle 
zon en weinig verkeer op de weg. De taxichauffeur, een man die 
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iets jonger moet zijn dan Cruijff, heeft met een zekere trots zijn 
auto in gang gezet. Ja, hij is fan, dankbaar voor wat Cruijff heeft 
betekend voor Catalonië en FC Barcelona, en vooral dankbaar 
dat hij hem ooit heeft zien spelen in Camp Nou. 
Maar dan, in een split second, lijkt dat glorierijke moment even 
ver weg. Ik klap met mijn gezicht tegen de hoofdsteun voor me, 
mijn tas valt van de achterbank en als ik weer omhoog kom, 
zie ik dat de taxichauffeur de deur openslaat en driftig naar buiten 
beent. ‘Señor Cruyff ’, hoor ik. ‘Señor Cruyff!’  
Daar staat Johan. We zijn er. 
Terwijl de taxichauffeur op straat nog maar eens zijn handen vol 
ongeloof voor zijn gezicht slaat, laat Johan Cruijff zijn hond uit. 
‘Hé, ben jij het?’ zegt Cruijff als hij me ziet. ‘Die taxi hoef je niet 
te betalen hoor,’ knipoogt hij. ‘Is al geregeld.’ Een handdruk van 
Cruijff is onbetaalbaar. 
Eenmaal binnen in huize Cruijff heerst dezelfde serene rust als 
in Amsterdam. Het interieur doet denken aan Ralph Lauren,  
de Amerikaanse designer. Het oogt er warm en gezellig,  
ondanks het vele wit. ‘Wit kalmeert,’ legde Danny ooit uit.  
En opnieuw: er is geen spoor van de oud-voetballer in huis,  
of het moeten de kranten op de eettafel zijn, De Telegraaf en  
El Periódico, twee dagbladen waar Cruijff nauwe banden mee 
onderhoudt. 
Terwijl Danny ontbijt maakt, wenkt Cruijff me mee naar het  
souterrain te komen, een fraai ingerichte kamer met een groot  
televisiescherm en veel speelgoed voor de kleinkinderen.  
Daar gaan we zitten, waarna Cruijff een verhaal begint. ‘We moe-
ten dus een schoen gaan maken die die grote jongens gaan kopen, 
zodat die kleintjes ermee op die veldjes kunnen spelen,’ zegt Cruijff. 
‘Snap je?’ Ik zeg ‘nee’. ‘Het is goed dat je dat zegt,’ vervolgt Cruijff. 
‘De meeste mensen zeggen “ja”, terwijl ze me nooit hebben begre-
pen. Kom, eerst ontbijten.’ Het is duidelijk wie hier, als het er echt 
om gaat, de baas in huis is. ‘In dit huis geldt één regel,’ had Cruijff 
zijn jongste dochter Susila een keer voorgehouden, ‘en die regel is 
dat ik altijd gelijk heb. En als ik geen gelijk heb, treedt alsnog regel 
één in werking.’ Ontbijten met Johan Cruijff is eigenlijk best nor-
maal. Er zijn croissants, verse jus en – wat Johan leuk vindt – zo’n 
glazen draaiende carrousel uit Azië met allerlei lekkernijen erop, 
zoals hagelslag, jam en honing. ‘Reuze handig,’ zegt Johan, als hij  
weer eens een slinger aan het draaiplateau geeft. Hij houdt van 
snoepen: stukje oude Hollandse kaas hier, plakje Spaanse worst 
daar en vervolgens een chocolaatje, maar wel met beleid.
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Cruijff verzorgde zijn lichaam goed. Er kwam regel matig een 
masseur langs, een acupuncturist en ook had hij zo’n massage-
stoel, waar hij af en toe in ging liggen. Danny moest soms lachen 
om zijn gezondheidsmanie. ‘Als Johan een witte jas ziet, gaat hij 
al liggen,’ zei ze er eens gekscherend over. Aan het einde van zijn 
ontbijt dronk Cruijff altijd een cortado, een espresso met warme 
melk. Zo gaat dat ook vandaag. 
‘Kom, we gaan even zitten,’ zegt Cruijff, waarna hij zijn gang 
naar de kelder inzet. Als hij eenmaal in zijn chique zetel zit,  
zegt hij: ‘Weet je eigenlijk wel met welke naam je werkt?’  
Dat klinkt een beetje intimiderend, maar het is juist bedoeld  
ter inspiratie, als een motivatie om zijn naam hoog te houden. 
Want Cruyff, het merk dat al enkele keren failliet is gegaan,  
moet dit keer wél slagen, ten koste van alles. 
Cruyff Sports, een idee van zakenman Hans Muller, was in  
1979 opgericht door Cruijff in Barcelona. Het merk beleefde 
in de jaren tachtig zijn hoogtijdagen. Onder anderen Marco  
van Basten, Gerald Vanenburg en Dennis Bergkamp speelden 
op ‘Cruyffies’. In 1992 ging het merk failliet, omdat een andere 
activiteit van Muller, modemerk McGregor, sneuvelde en Cruyff 
in zijn val meesleurde. Later werd het merk diverse keren op-
nieuw opgericht, maar telkens zonder succes. 
Cruijff stond aanvankelijk helemaal niet zo te trappelen om  
zijn schoenenlijn opnieuw te lanceren, maar Jordi en Pascal 
overtuigden hem ervan dat het zakelijk een goed idee was.  
Mijn enthousiasme en overtuiging om er een succes van te  
maken, maakten hem ook enthousiast. Hij gunde het me,  
dat voelde ik. Ik was geen cowboy, geen harde zakenman,  
maar gewoon een liefhebber met passie voor schoenen.  
Cruijff herkende dat. Hij vertelde vervolgens over zijn passies 
in het leven, zoals het Johan Cruyff Institute (voorheen de Johan 
Cruyff University), waar talloze (oud-)sporters hun opleiding 
hebben genoten. 
De kiem voor de Cruyff University is gelegd in 1974, vertelde 
Cruijff bij mijn eerste bezoek aan Barcelona. ‘We waren tweede 
geworden op het WK ’74,’ begint hij, ‘dus toen werden we  
gehuldigd.’ Cruijff was de onbetwiste sterspeler van het WK ’74, 
de aanvoerder bovendien, en verbaal sterk. Maar toen Cruijff 
eenmaal bij koningin Juliana op het bordes stond, veranderde  
hij in een klein verlegen jongetje dat geen woord kon uitbrengen. 
‘Ik wist niet wat ik moest zeggen, omdat zij zo netjes Nederlands 
sprak,’ zei Cruijff. ‘Ik werd me ervan bewust dat ik plat Amster-
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dams sprak. Ik miste een opleiding.’ Cruijff was bleu, voelde zich 
ongemakkelijk. Hij keek op tegen de hogere rangen in de maat-
schappij, miste het vocabulaire om zich daarin thuis te voelen. 
Ineens was hij de simpele voetballer. Dat bracht hem op de  
gedachte dat voetballers moeten studeren. Ze zijn streetwise, 
worden geadoreerd, maar daarnaast hebben ze een opleiding 
nodig, vond hij. Hij wilde ze ook behoeden voor fouten en voor 
profiteurs, want hij kende genoeg voetballers die al hun kapitaal 
weer waren kwijtgeraakt. Toen ik hem eens vroeg wat hij zou 
zijn geworden als hij geen voetballer was geweest, antwoordde 
hij: ‘Dan had ik waarschijnlijk iets in de marketing gedaan.’ 
Cruijff hield van de creativiteit en handigheidjes van marketeers. 
In 1999 is de Cruyff University, in samenwerking met de  
Hogeschool van Amsterdam, officieel opgericht. De scholen  
geven (aankomende) topsporters de mogelijkheid om hun  
sport te combineren met een studie.  
‘Heb je zin om te lunchen?’ vraagt Cruijff, als we de ontwik-
keling van zijn schoenenlijn hebben doorgenomen. Even later 
zitten we in een prachtig restaurant. Het eten, de wijn en het 
uitzicht zijn formidabel. ‘Ik wist wel dat je hier zat,’ horen we 
ineens achter ons. Danny. ‘Ik was je weer eens kwijt,’ zegt ze  
liefdevol en legt een hand tegen zijn wang. Danny was, merkte 
ik, een belangrijke sparringpartner voor Johan. Johan kon  
iemand die hem zakelijk bedonderd had alsnog sympathiek  
vinden. Tegen zoveel goedgelovigheid moest hij beschermd  
worden. Kan ik mensen wel of niet vertrouwen?  
Welke beslissing moet ik nemen? Danny was het eeuwige  
klankbord. Dat we daar met een glas wijn op het leven  
proostten, was een goed teken. 
’s Avonds, op de terugvlucht naar Rotterdam, valt het kwartje. 
‘We moeten dus een schoen gaan maken die die grote jongens 
gaan kopen, zodat die kleintjes ermee op die veldjes kunnen 
spelen,’ dat betekende: we moeten een Cruyff-sneaker ontwik-
kelen die grote bedrijven als Unilever uit liefdadigheid opkopen, 
zodat kansarme kinderen erop kunnen voetballen op de Cruyff 
Courts. Hangend in de lucht, ergens tussen Barcelona en  
Rotterdam, schiet ik in de lach. Dit is dus hoe je Cruijff  
moet leren begrijpen, denk ik.
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