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Soms draven ze in kluitjes van hot
naar her over het veld en soms
kiezen ze positie in een tactisch
steekspel. Vooral van dat laatste
gaan we de komende weken veel
zien, in Polen en Oekraïne. Nog
niet zo lang geleden
onderscheidden landen zich door
hun speelstijl. Zo blonken de
Engelsen uit in kick-and-rush, de
Italianen in catenaccio en de
Nederlanders in totaalvoetbal. Die
tijd lijkt voorbij. Het heet dan dat
Nederland on-Nederlands speelt,
de Engelsen on-Engels en ga zo
maar door. Maar wat betekent dat?
Valt uit het uitwisselbare en
oersaaie geschuif met de bal iets
op te maken? Zegt het misschien
iets over de tijdgeest?

Wie over tijdgeest rept, moet het
over bezieling hebben. Want een
voetbalstijl verraadt, net als een
bouwstijl of levensstijl, een
bepaalde bezieling. De Duitsers
gebruiken daar het machtige woord
Begeisterung voor. Hoe zoiets op
rudimentair niveau werkt, laten
onze F-jes en voetbalmiljonairs
zien zodra de bal begint te rollen en
zij het op hun heupen krijgen, ofwel
begeistert raken.

Het kleinood zet hen in beweging,
net zoals de timmerman in
beweging wordt gezet door zijn
hamer en de leraar door zijn
leerling. Maar er gebeurt meer.
Hamer, leerling en bal geven ook

richting aan een handeling - en
soms zelfs aan een heel leven - en
leveren bovendien concrete dingen
op: een meubelstuk, een brave
burger of een doelpunt. Zo bezien
is bezieling niet veel meer, maar
zeker niet veel minder, dan een
welbepaalde richting, ingegeven
door iets of iemand van buitenaf.

Meestal zien wij slechts het
eindresultaat ervan. Producten van
gestolde bezieling: meubelstukken
of brave burgers. De geest van de
maker(s) leeft erin voort. Aan de
stijl van het meubelstuk of de
burger kunnen we meestal aflezen
uit welke leerschool zij afkomstig
zijn.

Eet men uit een oude krant of met
mes en vork, Sagrada Familia of
Beurs van Berlage, expressief of
ingetogen? Het persoonlijke staat
altijd in het teken van het
bovenpersoonlijke, alle neoliberale
fabeltjes ten spijt. Achter een
leefstijl, bouwstijl of voetbalstijl
verbergt zich dus iets wezenlijks;
het geeft informatie over de richting
waartoe een individu of
samenleving neigt, over bezieling.

Neem dat in onbruik geraakte
speltype: kick-and-rush,
exemplarisch voor de
Angelsaksische geest. Zo snel
mogelijk meters maken, de bal naar
voren schoppen, het middenveld
overslaan, want slechts in het
strafschopgebied wordt gescoord.
In voetbaltermen heet dat
doelgericht, in geestelijke termen
utilistisch. Het is de vrucht van het
liberale nuttigheids- en
efficiencydenken dat juist in
Engeland ontkiemde. Maar net als
in de industrie deed ook hier de wet
van remmende voorsprong zijn
werk. Op het continent verfijnde
men deze speelwijze:
combinatievoetbal, het systeem en
de tactiek deden hun intrede.
Jeremy Bentham en John Stuart
Mill legden het af tegen Immanuel
Kant en Wilhelm Hegel, de
nuttigheidsdenkers verloren van de

systeembouwers, de Engelsen van
de Duitsers.

En toen veroverde de Hollandse
School de wereld. In 1974
overrompelde Oranje vriend en
vijand met een speelwijze die de
vaste posities losliet. Vrijgevochten,
zelfverzekerd en een tikje hautain,
brak dit elftal met de conventie dat
een verdediger verdedigt, en een
aanvaller aanvalt. Het rigide
ordeningsprincipe van de verzuilde
samenleving was met succes
bevochten en op het voetbalveld
vond deze nieuwe dynamiek haar
sportieve pendant. In het
totaalvoetbal kreeg de ontzuilde
geest, die over alle linies mocht
uitwaaieren, zijn sportieve
bestemming. Daarin vond hij zijn
richting en dus zijn bezieling.

Maar die tijd is voorbij. De burger is
radicaal op zichzelf teruggeworpen
en bevreesd voor de boze
buitenwereld. Op het WK In Zuid-
Afrika vond die geestesgesteldheid
haar voetbalvorm. Met reactief en
verkrampt PVV-vechtvoetbal,
gericht op het ontregelen van de
tegenstander, haalde Nederland de
finale. Van Bommel en co
verzonken in stijlloosheid. Men
speelde even naargeestig als de
scribenten en reaguurders op een
website als GeenStijl.

Het gebrek aan een
onderscheidende voetbalstijl treft
alle Europese voetbalmachten. De
nivellerende tijdgeest neemt bezit
van de Europese voetbalgeest. Het
Avondland is bovendien uitgeblust
en verward, inertie en
angstvisioenen bepalen de horizon,
bezielende perspectieven
ontbreken. Obsessieve
preoccupatie met veiligheid en
gezondheid en een ingekankerde
boekhoudersmentaliteit: dat is wat
rest wanneer men afscheid heeft
genomen van de geschiedenis.

Ik wens u een plezierig en oersaai
EK toe.
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Met het ontregelen van de

tegenstander haalden we de finale,,
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