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Ondernemer Ferenc van der Vlies en Johan
Cruijff trokken jarenlang intensief samen op.
De mede-eigenaar van het sportmerk Cruyff
bundelde zijn herinneringen aan de man die
hem motiveerde en inspireerde. “Het is een
fascinerende reis geweest.”

onderdag 24 maart 2016, 13.15 uur: mijn telefoon piept,
een appje van Danny. De boodschap is kort: Johan is
overleden. Er zijn veel woorden om de emoties van die
dag te omschrijven. Verdriet. Ongeloof. Rouw. Leegte.
Verslagenheid. Maar ook dankbaarheid dat ik met Johan
Cruijff heb mogen samenwerken, van zijn kennis heb
mogen proeven en lessen heb mogen leren die ik de
rest van mijn leven mee zal dragen. Wat een rijkdom,
wat een voorrecht is het geweest. Het stemt me, gek
genoeg, trots en geeft me energie. Alsof mijn missie
dan pas begint: laten zien hoe goed en groot Cruijff was.
Die dag schieten de gedachten naar onze laatste ontmoeting,
bijna twee weken voor zijn overlijden. Het was woensdag 9 maart,
een zonnige voorjaarsdag in Barcelona. Johan ontving me bij hem
thuis, opgewekt als altijd. Het ging over Ajax, over Cruyff-schoenen
en de dagelijkse dingen in het leven. Zijn ziekte? “Het gaat uitstekend”, zei hij erover. “Ik heb uitstekende artsen die me uitstekend
helpen.” Het was alsof Johan niet ziek kon zijn. Alsof hij zich er zelf
van bewust was dat hij, de ongrijpbare voetballer die soms even
ongrijpbaar was als mens, simpelweg niet ziek kon zijn. Een paar
weken ervoor stuurde Danny een foto via WhatsApp. Daarop zit
Johan aan een infuus op een ziekenhuisbed te schaterlachen, terwijl hij in één hand een broodje kaas heeft.

Spookbeelden

Alsof het een soort statement was: niet bij de pakken neer zitten,
altijd positief en optimistisch blijven. De meest bizarre anekdote
op dit vlak doet zich voor in de beginfase van zijn ziekte. Cruijff
moet voor een gesprek naar het nabijgelegen ziekenhuis, maar
blijft uren langer weg dan de bedoeling is. Danny, die thuis is
gebleven, houdt het niet meer. Is het dermate ernstig dat haar
man meteen in het ziekenhuis moet blijven? Is hij onwel geworden? Heeft hij onderweg een ongeluk gehad?
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Allerlei spookbeelden vullen haar gedachten, totdat de deur
opengaat: Johan, die prompt twee dikke duimen omhoogsteekt.
“Ik heb uitstekend nieuws”, straalt hij. Danny schiet omhoog, ze
is het urenlange wachten in één klap vergeten. Wat is het goede
nieuws? Is er een behandeling mogelijk? Ligt totale genezing in
het vooruitzicht? Of zijn de aangetroffen cellen goedaardig van
karakter? “Ze hebben een tumor gevonden onder in mijn rug.”
Danny’s gezicht betrekt. Wat is het goede nieuws dan? “Nou,”
vervolgt Johan, “het goede nieuws is dat ze hem gevonden hebben, want dan kunnen ze ’m in ieder geval behandelen.”
Hoe het na zijn dood verder moest met het merk Cruyff? Johan
repte er met geen woord over. Dat hij dood kon gaan, kwam niet
in hem op. Onbestaanbaar. Zijn leven was oneindig. Hij was de
onsterfelijke. Nu, een paar jaar na zijn dood, bekruipt me soms
nog het gevoel dat hij zomaar ergens binnen kan komen lopen
en doodleuk kan zeggen: “Hé, hoe is het? Stelletje ongeregeld.”
Zijn positieve levensopvatting was een van zijn vele levenslessen. Godfried Bomans omschreef Cruijff ooit als een engel,
iemand die niet aan zwaartekracht onderhevig was. In zekere zin
klopte dat ook, maar zijn vermogens reikten verder. Cruijff was
een game changer, iemand die in staat was om volkssport nummer één voorgoed te veranderen, maar tegelijkertijd zijn status
als sporticoon wist in te zetten om iets terug te doen voor de
minderbedeelden in de maatschappij. Hij was zich bewust van
zijn status, de kracht die hij in zich had. Hij wees andere iconen
of bepalende figuren erop wat ze konden betekenen voor de
maatschappij. Cruijff zei eens: “Als jij beter bent dan die ander
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moet je niet zeuren dat die ander slechter is, dan moet je hem
juist helpen en dat stukje waarin je beter bent aan die ander
geven, zodat je samen gelijk bent. Dat is het allerbelangrijkste.”
Cruijff paste die filosofie ook toe in het dagelijks leven. Op een
modebeurs in Barcelona, waar de directeuren van Nike en K-Swiss
langskwamen, liep hij te dollen met de hoogst verantwoordelijken,
maar met de ondergeschikte vertegenwoordigers praatte hij honderduit. “Wat vind jij nou van deze schoenen?” vroeg hij, terwijl de
directeur zenuwachtig aan het draaien was om het gesprek weer

Dat hij dood kon gaan,
kwam niet in hem op.
Onbestaanbaar. Zijn leven
was oneindig. Hij was de
onsterfelijke.
over te nemen. Cruijff had er maling aan. “Ben je tevreden over
deze dag?” vroeg hij aan de vertegenwoordiger.
Wat daarachter zat? Rijkdom en status deden Cruijff niets. Hij
had veel meer waardering voor mensen die creatief waren en
zich bekommerden om anderen. Als voetballer veroverde hij de
wereld, maar na zijn faillissement was hij alles kwijt. Dat heeft –
bewust of onbewust – iets met hem gedaan. Cruijff had ook altijd
een klik met mensen die beroepen uitvoerden die lager in aanzien stonden, misschien wel omdat zijn eigen moeder vroeger de
kleedkamers van Ajax schoonmaakte. Zijn afkomst verloochende
hij nooit.

Vriendendienst

Cruijff was streetwise. Hij heeft daarbij veel inspiratie gehaald uit
zijn periode in Amerika. Daar leerde hij inzien dat hij, geholpen
door zijn status als voetballer, deuren kon openen die voor anderen gesloten bleven. Hij was de sporter, de hero, die zijn naam
kon gebruiken om anderen te helpen. Marco van Basten zei eens

over Cruijff: “Ik word helemaal gek van hem. Hij heeft het alleen
maar over die Foundation.” Dat was zijn kindje.
Anderen helpen? Cruijff deed het. Hij hield diverse oud-ploeggenoten in de gaten, onder wie Wim Suurbier, die weinig tot niets
aan zijn carrière heeft overgehouden en op een flatje in Almere
woont. Cruijff gaf hem eens een auto cadeau, een vriendendienst.
Toen mijn vader, aan wie ik dit boek opdraag, op verzoek van
Cruijff weer eens een pakketje met Cruyff-schoenen en -kleding bij
Suurbier ging afgeven, vertrouwde de voormalige rechtsback hem
toe: “Weet je wat Johan is? Johan is geen vriend of een kameraad,
maar een gabber voor het leven. Johan is een echte gabber.”
Suurbier was dankbaar dat Cruijff nog regelmatig aan hem dacht.
Een andere les heeft betrekking op de verschillende culturen.
Waarom lopen Marokkanen weg met spelers als Willem van
Hanegem en Johan Cruijff? Omdat er sprake was van wederzijds
respect. Cruijff oordeelde niet. Hij omarmde juist alle culturen,
omdat hij ervan kon leren. “Niet alleen zakendoen in Nederland,
hè?” hield Cruijff me eens voor. “Dat is te makkelijk. Ik wil dat je
leert, dat je naar buiten gaat en – het allerbelangrijkste – dat je
met ze gaat eten, want dáár hoor je alles.”
Cruijff had gelijk. In Spanje hoor je tijdens een meeting wat je
moet horen: de actuele stand van zaken, de laatste
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“IK KREEG ALTIJD EEN GLIMLACH VAN HEM”
Cruijff had altijd een klik met mensen die beroepen
uitvoerden die lager in aanzien stonden,
misschien wel omdat zijn eigen moeder vroeger
de kleedkamers van Ajax schoonmaakte.
 ntwikkelingen binnen de markt en de visie op de toekomst. Maar
o
tijdens de lunch en het diner hoor je alles, zoals zeer waardevolle
achtergrondinformatie over de financiële positie van een bedrijf,
over de markt, over privézaken en over nieuwe ontwikkelingen.
Nederlanders zijn vrij pragmatisch en werken de punten af die tijdens een meeting op het programma staan, maar tijdens het eten
echoden de woorden van Johan vaak na in mijn hoofd: aan tafel
hoor je alles wat je moet en wil weten.

Sinatra

Cruijff bleek ongevoelig voor veel zaken. Als hij als trainer van FC
Barcelona thuiskwam, kon je nooit aan zijn houding of gezicht
zien wat FC Barcelona die dag had gedaan. Dat onbewogene nam
hij mee in de rest van zijn leven. Bij zijn afscheidsplechtigheid
werd het nummer My Way van Frank Sinatra ten gehore gebracht.
I ate it up and spit it out, zingt Sinatra daarin: een toepasselijk
nummer. Cruijff heeft veel moeten slikken in zijn loopbaan. De
Volkskrant meldde eens – per ongeluk – dat Cruijff overleden
was, terwijl de Nummer 14 op dat moment gewoon in levenden
lijve door Barcelona wandelde. Cruijff haalde zijn schouders op
toen hij van de misser hoorde. “Ach,” zei hij, “als dat nou het
ergste is.”
Veel dingen over hem werden negatief uitgelegd. In de jaren
zeventig, toen zelfverrijking uit den boze was, werd Cruijff soms
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neergezet als geldwolf, bijvoorbeeld toen hij zich namens de
KNVB had ingezet voor een verfmerk, waarbij hij aantekende
dat ook hij mocht meeprofiteren van de inkomsten die de voetbalbond daarvoor ontving. Dat viel niet in goede aarde. Cruijff
werd door velen gezien als een inhalige voetballer, terwijl hij
zich er alleen maar van bewust was dat hij een commerciële
waarde vertegenwoordigde en daar ook iets van terug wilde
zien. Cruijff werd de eerste voetballer met een agent, zijn
schoonvader Cor Coster. Ook dat was een noviteit waar men in
het begin veroordelend over sprak, maar die later nagevolgd
werd door talloze collega-voetballers.
Tennisser Rafael Nadal, het neefje van Dream Teamverdediger Miguel Ángel Nadal en Real Madrid-fan,was ook
aanwezig op de afscheidsplechtigheid. Toen hij Danny in het
vizier kreeg, rende hij op haar af en klampte haar aan. Hij was
in tennistenue, licht bezweet. Met handgebaren en alle nadruk
die hij in zijn stem kon leggen, zei Nadal: “Mijn hele leven is
Johan een groot, groot voorbeeld geweest.”
De mooiste woorden over Cruijff werden uitgesproken door
zijn zoon Jordi tijdens de afscheidsplechtigheid in Barcelona. In
die dagen was de stad vervuld van rouw. Bij stadion Camp Nou
stonden mensen in lange rijen om als eerbetoon een boeket
bloemen, shirtjes, sjaals en andere relikwieën neer te leggen:
jong en oud, rijk en arm, donker en wit. “Johan was niet alleen
van ons,” sprak zoon Jordi, “Johan was van ons allemaal.”
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Er zijn tientallen boeken over Johan Cruijff verschenen. Danny, zijn vrouw, las
ze nooit. “Deze wel”, zegt Ferenc van der Vlies. “En ze vond het fantastisch.”
Waar dat aan ligt? “Aan de relatie en het vertrouwen.” Van der Vlies leerde
Cruijff in 2005 kennen. De ondernemer uit Oud-Beijerland wilde het sportmerk
Cruyff weer tot leven wekken, zoals hij eerder had gedaan met Quick. Het
lukte. Cruijff zei weleens gekscherend tegen hem: “Jij bent de enige zakenpartner met wie ik mooie dingen heb gedaan.”
Daarnaast bloeide er tussen hen een warme vriendschap op. “We hadden
een natuurlijke klik. Johan was een bijzonder mens, een life changer die gek
genoeg vaak anders is neergezet. Maar ik heb hem nooit op iets slechts of
negatiefs kunnen betrappen. Ik kreeg altijd een glimlach van hem.”
In Barcelona zaten ze een keer onder de zon op een muurtje. “Ik wil alleen
nog in harmonie leven”, vertrouwde Cruijff hem toe. “In harmonie en met mensen die het hart op de juiste plaats hebben.”
Na zijn dood mocht Van der Vlies een groot aantal foto’s uit de privécollectie gebruiken voor de bundeling van zijn memoires. Ook schonk Danny hem
Cruijffs platencollectie. In het boek staan veertien covers van elpees afgebeeld: van Herman van Veen en Abba tot Frank Sinatra en The Beatles. Zijn
favoriete artiest was Julio Iglesias.
Cruijff & Johan staat vol met nog meer kostelijke weetjes. Dat Cruijff kerstliedjes onder de douche zong bijvoorbeeld, ook als de mussen dood van het
dak vielen. Dat hij elke morgen zijn vrouw thee op bed bracht, als een soort
bezegeling van hun eeuwigdurende liefde. En dat hij in de keuken verder de
weg niet wist en zich beperkte tot het snijden van stevige plakken ossenworst.
Van der Vlies zat ook een keer ademloos te luisteren hoe Cruijff in zijn
Amsterdamse appartement uitlegde dat Pep Guardiola helemaal niet kon verdedigen. Tussen het aanrecht en de keukentafel wees hij denkbeeldige medespelers aan en deed hij het voor. Maar de coach Cruijff zag wél een verbinder
in Guardiola; iemand die de balans in een elftal bewaakte en twee stappen
vooruit kon denken. De rest is geschiedenis.
Een van de meest bijzondere anekdotes gaat over Lorenzo de Bruin. In het
seizoen 1983/84 won Feyenoord aan de hand van Cruijff de dubbel. De Bruin,
een talentvolle jeugdspeler, scharrelde vaak rond op het complex als er werd
getraind door het eerste elftal. Hij had net zijn vader verloren – de kunstenaar
Cornelis de Bruin. Met twee jongere broertjes in huis moest hij de weg naar
zelfstandigheid sneller dan gebruikelijk afleggen. Op een dag vroeg Cruijff
hem of hij wilde helpen met het verzamelen van de ballen. Even later zat hij
tussen de selectiespelers broodjes ossenworst te eten. De vedette had hem
uitgenodigd voor de lunch. Ze raakten aan de praat. Cruijff begon te vertellen
over zijn eigen vader, die ook vroeg was overleden. Zelf voerde hij in gedachten vaak hele gesprekken met de Manus Cruijff. “Soms vroeg ik of hij me kon
helpen. En als ik de volgende dag wakker werd, wist ik wat ik moest doen.”
Het inspirerende gesprek met zijn idool veranderde het leven van Lorenzo
de Bruin. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en werd kunstenaar. In 2017
zag zijn dorpsgenoot Ferenc van der Vlies schetsen van een schilderij, met
daarop het sprekende gezicht van Cruijff. Hij kreeg er kippenvel van en
stuurde een foto naar Danny Cruijff. “Ze was meteen onder de indruk”, zegt
hij. “Vooral van zijn ogen, die zowel onzekerheid als kracht uitstraalden. Er
zijn veel kunstwerken van Johan gemaakt. Maar dit is de enige dat door de
familie omarmd is.”
Het kunstwerk werd naar Barcelona verscheept. Susila, de oudste dochter
van Cruijff, zei bij de overhandiging tegen De Bruin: “Je hebt ook de ziel van
mijn vader geschilderd.”
Aan het begin van de verhalenbundel, opgetekend door Jan-Cees Butter,
doet Van der Vlies meteen een bekentenis: “Dit boek is soms wat bewonderend, bewierokend.” Daarmee maait hij het gras alvast weg voor de voeten van
critici, als die al zouden opstaan. Want waarom zou je dit boek moeten afbranden? Van der Vlies schreef het zonder pretenties. Hij wilde gewoon laten zien
hoe goed en groot Johan Cruijff is geweest, wat hij de wereld heeft nagelaten.
En dat deed hij op een geheel andere manier dan tientallen voorgangers.
Weinig mensen kwamen tijdens Cruijffs leven dichterbij dan Van der Vlies.
Dat hij daarbij integer is gebleven en de zegen van de familie kreeg, zegt iets
over zijn karakter. Juist die persoonlijke noot maakt Cruijff & Johan bijzonder.

“Danny was meteen onder
de indruk. Vooral van
zijn ogen, die zowel
onzekerheid als kracht
uitstraalden.”

Yoeri van den Busken
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